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Però que  
bé que  

s’ho passen  
fent teatre!

●● Aficionats a fer teatre. Que bé 
que s’ho passen! Quin llarg recorre-
gut per arribar fins aquí! Quins ner-
vis davant de l’estrena! Quina satis-
facció, a la fi! Parlem d’un grup de 
teatre d’aficionats. De qualsevol 
grup dels més de 300 o 400 que hi ha 
al territori català i que dediquen 
temps i esforç a un oci cultural que 
converteix el consumidor de cultu-
ra en actor cultural. I no hi ha res 
millor per estimar qualsevol activi-
tat que formar-ne part. Nens, ado-
lescents i adults entregats a un es-
devenir comú que reforça la seva 
identitat individual i la col·lectiva de 
la societat. Homes i dones confron-
tats a drames, comèdies, tragèdies 
que il·luminen un imaginari aliè pe-
rò ben segur amb referents propers. 

● L’altra realitat. I no en parlem 
per celebrar cap data especial, ni 
amb motiu d’algun festival, que n’hi 
ha força, sinó perquè s’ho mereixen, 
perquè en teníem ganes i perquè sa-
bem que la societat de l’espectacle 
dibuixa una realitat que, en realitat, 
amaga moltes altres manifestacions 
que desenvolupa la societat civil i 
que, al final, són fonamentals per a 
la cohesió social i per entendre el 
nostre entorn avui en dia. 

● Dos exemples. I també perquè 
hem conegut el que fa el teatre de la 
Unió de Sant Cugat. Tenen grups de 
gent que es dedica a les tradicions, 
com els bastoners, però també una 
escola de dansa i una altra de teatre 
adreçada tant als infants com als 
adolescents o als adults. El teatre es 
converteix així en un element edu-
catiu per suplir l’assignatura pen-
dent d’un sistema pedagògic capfi-
cat en les ciències exactes i la tecno-
logia, que ignora la importància de 
l’educació artística per a la formació 
de les persones. I hem conegut tam-
bé Els Marxosos del Vallès, que han 
presentat a la Sala Muntaner una 
obra al voltant de la violència de gè-
nere a benefici de Tamaia, organit-
zació nascuda el 1992 per donar vi-
sibilitat i buscar solucions a aquest 
flagell social. El seu valor no és tant 
la qualitat artística del que fan, tot 
i que s’hi posa esforç i rigor, sinó els 
valors humans que hi aporten els 
que ho practiquen i la seva capacitat 
de crear vincles amb la cultura. Dos 
exemples d’una realitat molt més 
àmplia i estimulant que segueixen 
construint models de relació basats 
en la cultura i bastits amb la coope-
ració. Dues maneres d’entendre la 
participació en el món de la cultu-
ra i de projectar una societat més ri-
ca, més tolerant i, de ben segur,  
menys estressada.e
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La reobertura dels cinemes 
Lauren Sant Andreu, encallada

Però tot i la sintonia entre Badi-
mon i el consistori, els mesos van 
passant i la persiana dels cinemes 
continua abaixada. La pilota és des 
de fa temps a la teulada de l’Insti-
tut Català de Finances (ICF), que 
juntament amb un grup de bancs és 
un dels creditors del negoci anteri-
or i que, per tant, ha d’acceptar la 
proposta econòmica i donar el visti-
plau al pla de negoci de Badimon. El 
productor afirma que els bancs es-
tan d’acord i creu que si el projecte 
encara no té llum verda és pel blo-
queig de l’ICF, que, acusa Badimon, 
vol prioritzar una oferta econòmi-
cament superior d’una cadena de 
supermercats.  

L’ICF estudia la proposta 
Des de l’ICF no es vol confirmar ni 
desmentir l’acusació de Badimon 
mentre l’operació sigui sobre la tau-
la. En coordinació amb la resta de 
bancs, afirmen, estan estudiant la 
proposta de Badimon i la seva viabi-
litat. La reobertura dels Lauren Sant 
Andreu no seria barata, per cert. Cal-
dria digitalitzar les nou sales que en-
trarien en funcionament, una inver-
sió molt important que Badimon as-
segura que té coberta gràcies a un 
grup d’inversors del sector cinema-
togràfic i d’altres àmbits. El produc-
tor situa la partida de la digitalitza-
ció en un 70% de la inversió total; 
també planteja la reforma del ves-
tíbul del cinema perquè inclogui 
una botiga de DVD i un espai de res-
tauració que hauria de gestionar 
una altra empresa.  

El districte celebra que “una 
iniciativa empresarial vulgui tirar 
endavant un projecte cinemato-
gràfic en un moment de crisi del 
sector”. Ara mateix, a Sant Andreu 
no hi ha cap cinema que no estigui 
ubicat en un centre comercial. El 
tram del passeig de Fabra i Puig 
que va des del carrer Gran de Sant 
Andreu fins a la Meridiana ja ha 
vist el tancament de tres sales en 
les últimes dècades. A principis 
dels 80 l’Odeón es va transformar 
en un mercat municipal; el Victo-
ria (l’única sala d’estrena de 
l’època) va ser enderrocat per 
construir-hi habitatges a mitjans 
dels 90; el Lauren Sant Andreu va 
ser l’últim a tancar, víctima de la 
crisi i de la competència dels mul-
tisales dels centres comercials La 
Maquinista i Heron City.  

Sales fantasma 
Durant els últims anys Barcelona 
s’ha convertit en una ciutat plena 
de cinemes fantasma, tancats i 
sense ús. La majoria esperen una 
futura reconversió en espais co-
mercials. És el cas del Casablan-
ca del passeig de Gràcia o dels 
Alexandra i el Club Coliseum de 
la rambla de Catalunya. Als solars 
dels cinemes Niza i Urgell hi obri-
ran aviat supermercats. Però el 
destí del Palacio del Cinema de 
Via Laietana encara s’ha de deci-
dir. L’últim ús que se li va donar 
va ser el 2013 per realitzar un ho-
menatge efímer a Patricia Heras, 
víctima del cas 4-F.e

La façana dels cinemes Lauren Sant Andreu, que van abaixar la persiana el 2011. XAVIER BERTRAL

El promotor del projecte denuncia el bloqueig de l’Institut Català de Finances
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Fa mesos que circulen pel barri de 
Sant Andreu rumors sobre la pròxi-
ma reobertura dels Lauren Sant An-
dreu del carrer Fabra i Puig, tancats 
des del 2011. Al darrere hi ha un pro-
jecte real liderat pel productor i ex-
hibidor Antoni Badimon, que des del 
2013 gestiona els cinemes Rambla 
de l’Art de Cambrils. La proposta 
planteja un model “creatiu” de pro-
gramació que combini cinema d’au-
tor i comercial, doblat i subtitulat, i, 
pel que fa a la llengua dels subtítols, 
que alterni català i castellà en funció 
de les sessions. “Es tracta d’aprofi-
tar les possibilitats que ofereix la 
projecció digital”, afirma Badimon, 
per a qui la idea d’un cinema espe-
cialitzat en versió original o doblada 
ja no té sentit. “Un cinema amb nou 
pantalles podria oferir gairebé tot el 
cinema que s’estrena avui dia, des 
dels documentals fins a la majoria de 
les pel·lícules comercials”. 

Badimon ja ha arribat a una ente-
sa amb l’Ajuntament, propietari del 
solar. Des del districte de Sant An-
dreu fins i tot s’apunta la reobertu-
ra dels cinemes “aviat” i es dóna per 
fet l’acord amb les parts “públiques 
i privades” per donar resposta a “la 
demanda dels veïns i els comerci-
ants” del barri. El projecte inclouria 
la cessió d’una de les deu sales dels 
cinemes al Sant Andreu Teatre 
(SAT), que la podria fer servir com a 
segona sala o sala d’assaigs.  
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Segons Toni 
Badimon, l’ICF 
vol prioritzar 
l’oferta d’una 
cadena de 
supermercats

SAT  
El cinema 
posaria una 
de les sales a 
disposició del 
Sant Andreu 
Teatre


