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Als terrats de Barcelona hi 
reposa la memòria de les 
dones que pujaven a estendre 
roba i s’hi quedaven a 
compartir històries. El record 
de les revetlles de Sant Joan 
en família i, per què no, les 
postes i sortides de sol 
furtives. Però en els últims 
anys molts han quedat en 
desús, en part perquè els 
terrats són espais compartits, 
i aquest és un concepte que, 
tot i que ara reflota, en els 
últims temps ha anat a la 
baixa. Els espais compartits, 
comunitaris, són el lloc on es 
donen les coincidències, que 
és també el nom que porta la 
iniciativa que ha tirat endavant 
Terrats en Cultura.

Fa prop d’un any, Lola 
Armadàs, Anna Piferrer i Isaias 
Fanlo, tres humanistes amb 

nexes amb el món cultural, van 
coincidir en una observació: en 
aquest moment de crisi de les 
grans institucions, la cultura ha 
de trobar nous espais on brotar. 
En aixecar la vista de terra van 

trobar el que necessitaven: els 
terrats i la complicitat dels 
seus veïns. Aleshores va 
començar a germinar la llavor 
de Terrats en Cultura, un 
projecte que té tres eixos: 
artistes, públic i amfitrions. 

El funcionament és senzill. Si 
teniu un terrat i voleu ser 
amfitrions d’una de les 
propostes, podeu posar-vos en 
contacte amb els seus 
impulsors. També si formeu 
part d’un projecte artístic –de 
poesia a dansa i de titelles a 
teatre– que s’ajusti al projecte i 
el que voleu és un terrat on 
mostrar-lo. I si el que busqueu 
és viure aquesta experiència 
com a públic, trobareu tota la 
programació a la web del 
projecte. En tot aquest procés, 
el paper de la Lola, l’Anna i 
l’Isaias recau, principalment, a 
facilitar la coincidència entre 
tots tres factors.

La pròxima cita de la 
temporada és amb Que vaya 
bonito! (dv. 16 i dg. 18), de 
Jorge Yamam Serrano, una obra 
concebuda per a ser 

representada justament en un 
terrat, nominada als premis 
Max com a millor espectacle 
revelació. Per assistir-hi, heu 
d’escriure a Coincidències, i us 
indicaran l’adreça exacta del 
terrat en qüestió dos dies 
abans de la cita. Hi ha una 
premissa bàsica: mai no es 
repeteix un mateix terrat. 

Restauració simbòlica
Els avantatges de formar part 
d’un Terrat en Cultura no 
s’acaben. Per a artistes i públic 
significa participar d’una 
experiència que implica una 
relació més propera que de 
costum amb un trencament 
total de la quarta paret i que no 
s’acaba amb l’espectacle, 
perquè comença mitja hora 
abans i acaba mitja hora 
després. Per a l’amfitrió, vol dir 
viure una restauració simbòlica 
del terrat. Per a tots, una nova 
manera de descobrir Barcelona 
i la cultura. 

Terrats en Cultura
www.coincidencies.com

Ells ho fan al terrat
La Maria Junyent descobreix què és la iniciativa Coincidències  
i com han fet pujar la cultura als terrats de Barcelona

La cultura 
necessita trobar 
nous espais on 
brotar. Per què 
no un terrat?
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