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El projecte del 
Teatre Principal 

de Barcelona està 
ben encallat 

●● Una gestió poc professional. El 
nostre escepticisme no era infun-
dat. Vam escriure sobre l’obertura 
del Teatre Principal de Barcelona a 
càrrec d’un grup aliè a les arts escè-
niques posant en dubte la voluntat 
(o capacitat) de fer una gestió teatral 
d’aquest emblemàtic espai de la 
Rambla. Un any després el Principal 
no funciona com a teatre, la web de 
l’empresa Principal Project no està 
operativa i el que havia de ser-ne di-
rector, Toni Albà, va marxar cames 
ajudeu-me davant els incompli-
ments de les promeses dels empre-
saris. Admetem que van intentar fer 
un espai de sopar espectacle. Però, 
fos pel que fos, no va funcionar. Sem-
bla doncs que queda clar que la in-
tenció de Principal Project era com 
a poc doble. Gent dedicada a la nit i 
negocis patibularis van pensar que 
una façana repintada i un projecte 
de paper no es mullaria amb el pas 
del temps. ¿O potser ja hi compta-
ven, perquè el que els interessava re-
alment és l’espai com a discoteca? 
Això sí que funciona, sembla. 

● Nou escepticisme. Ara dubtem, 
seguim escèptics, que les fases se-
güents previstes de rehabilitació 
de l’antic frontó Jai Alai i de l’alberg 
es desencallin aviat, tot i que l’ho-
tel és el negoci, amb la discoteca, 
més segur i més rendible. Si gestio-
nar un teatre petit ja és difícil, fer-
ho amb una instal·lació com el Prin-
cipal requeria una professionalitat 
i uns objectius empresarials molt 
diferents dels que hem ensumat du-
rant aquest any. Tot sigui dit, la sa-
la petita El Latino la gestionarà ara 
l’empresa Anexa, una de les tres po-
tes de Tres per Tres, societat que 
gestiona el Victòria i el Poliorama. 
Aquests sí que en saben del negoci, 
però, creiem, és ficar-se en un ter-
reny pantanós. 

● I l’Arnau? No sabem què pensa-
rà l’Ajuntament de tot plegat i si al-
menys ha preguntat què passava 
durant aquest any a l’edifici de la 
Rambla. Potser ja els va bé. Però ai-
xò ens porta al Paral·lel, on es po-
dreix el Teatre Arnau, del qual l’in-
terior figura protegit com a patri-
moni. L’últim que sabem és que era 
propietat d’una església cristiana 
xinesa i que algun regidor havia par-
lat que intentaven comprar-lo, ja 
que tal com està no s’hi pot fer res. 
L’Ajuntament ha tingut beneficis 
els últims anys però ningú ha par-
lat de dedicar-los per exemple a re-
cuperar l’Arnau, que en l’actualitat 
és un cos tan mort com el solar de 
l’antic teatre Martínez Soria, cre-
iem que sotmès a algun plet.e
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Les grans novel·les de Josep M. 
de Sagarra i Maria-Mercè Marçal

vida de la poeta del títol a principis 
del segle XX a través de dos testimo-
nis, el d’un erudit francès als anys 
20 i el d’una guionista de cinema 
seixanta anys després. Encara que 
va tenir una vida breu, Vivien coneix 
escriptores com Colette i Djuna 
Barnes, una princesa turca, una ba-
ronessa emparentada amb la banca 
jueva i molts altres personatges que 
permeten reconstruir el París de 
principis del segle XX.  

Obres Mestres de la Narrati-
va Catalana del Segle XX és 
una col·lecció exhaustiva, 
l’intent més complet de 
condensar el bo i millor 
de la literatura en llen-
gua catalana del segle 
passat, una iniciativa im-
pulsada per Grup 62 i 
l’ARA. Són 35 clàssics en 
32 volums. Després de la 
primera entrega doble, el se-
güent lliurament, el 20 i 21 de 
setembre, també serà de dos lli-
bres, La parada, de 
Joaquim Ruyra, i Es-
tremida memòria, de 
Jesús Moncada.  

A partir de llavors 
la col·lecció inclourà 
una trentena de títols 
més, entre els quals hi 
ha La meva Cristina i 
Viatges i flors, de 
Mercè Rodoreda; 
L’ombra de l’atzavara, 
de Pere Calders; Car-
rer Marsala, El vellard i L’escarcelle-
ra, de Miquel Bauçà; Judita, de 
Francesc Trabal, i El temps de les ci-

reres, de Montserrat Roig. Al 
principi de cada volum hi ha una 
nota editorial en què es presenta 
l’autor i l’obra i, quan cal, s’espe-
cifiquen els criteris d’edició que 
s’hi han aplicat. En la majoria de 
casos ha sigut el director de la 
col·lecció i editor de Grup 62, Jor-
di Cornudella, qui s’ha responsa-
bilitzat dels textos. Obres com So-
litud, de Víctor Català, i la matei-
xa Vida privada es presenten en 
edicions molt més rigoroses i fi-

dels als textos originals del que 
sol ser habitual. També s’hi 

han inclòs títols que el gran 
públic potser encara no co-
neix, com podria ser Nnoba 
fygurassió, de Joan Vila Ca-
sas, i La columna trencada, 
de Joan Barat. 

Objectiu: les escoles 
Com ja va fer amb les tres 

col·leccions precedents –la de 
clàssics de la Bernat Metge, la de 
poesia i la de les millors obres de 
la literatura infantil i juvenil–, 
l’ARA portarà a les escoles i ins-

tituts del domini lingüís-
tic català Obres Mestres de 
la Narrativa Catalana del 
Segle XX. Per cada subs-
cripció a la col·lecció, el di-
ari n’oferirà una altra de 
franc al centre educatiu 
que el subscriptor desitgi. 
Un dia abans que comenci 
la col·lecció ja són 40 les 
escoles que la rebran gra-
tuïtament durant les prò-
ximes setmanes.e

‘Vida privada’ i ‘La passió segons Renée Vivien’, a partir de demà amb l’ARA

LA MILLOR NARRATIVA EN CATALÀ DEL SEGLE XX

“Aquella grassa flor romàntica, in-
expressiva, però plena de totes les 
virtuts com una ratafia antiga, que 
[don Tomàs] va conèixer en un ball 
famós que es va donar a Barcelona 
quan el primer casament d’Alfons 
XII”. Així descriu Josep Maria de 
Sagarra (1894-1961) a Leocàdia, ma-
re dels dos germans protagonistes 
de Vida privada, publicada l’any 
1932, en plena consolidació d’una 
obra prolífica i total que ja havia do-
nat llibres de poesia com Cançons de 
rem i de vela (1923) i peces teatrals 
com L’hostal de la Glòria (1931). La 
tercera i última novel·la de l’escrip-
tor estudia la decadència econòmi-
ca i moral de la burgesia barceloni-
na a partir dels Lloberola, família 
carregada de títols i deutes, i es fi-
xa també en els rics de nova forna-
da, àvids de diners i d’escalar social-
ment. Sagarra construeix una sèrie 
de personatges tèrbols i enriquits 
per descripcions sovint espectacu-
lars amb la llengua dúctil de l’autor.  

Vida privada anirà acompanyada 
d’una altra novel·la memorable, en 
la promoció que l’ARA ofereix als 
lectors des de demà fins diumenge, 
La passió segons Renée Vivien, de 
Maria-Mercè Marçal (1952-1998). 
Coneguda sobretot per la seva obra 
poètica, amb fites com Bruixa de dol 
(1977), Sal oberta (1982) i Desglaç 
(1988), va publicar la seva única no-
vel·la l’any 1994, amb 41 anys. La 
passió segons Renée Vivien explica la 
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La col·lecció 
de 32 volums 
és una 
iniciativa  
del Grup 62  
i l’ARA

SAGARRA, L’ESCRIPTOR SOCIAL  
A l’Ateneu Barcelonès, Josep Maria de Sagarra (a l’extrem dret de la imatge) s’envoltava d’intel·lectuals  

i tertulians com ara Pompeu Fabra, Joaquim Borralleras i Enric Jardí. ARXIU HISTÒRIC DE L’ATENEU BARCELONÈS
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Doble ració 

A partir de demà  
–i fins diumenge–  

es podran aconseguir 
‘Vida privada’ de Sagarra 

i ‘La passió segons 
Renée Vivien’  

de Marçal al preu 
de 9,95 €


