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Coses de la vida    gran barcelona
Els equipaments culturals de la ciutat LLL

el comedia renaixerà el 2016  
com a gran teatre i centre cultural

La sala principal tindrà 800 butaques i es fixa com 
a cim programar musicals i versions originals

La família propietària ignora temptadores ofertes 
per l’immoble i opta per tornar als seus orígens

CARLES COLS
BARCELONA

I
gual que els discos de vinil sobre-
viuran als cedés (qui ho havia de 
dir), els teatres sembla que tin-
dran una vida més llarga que els 

cinemes. El Comedia, que va néixer 
com a teatre el 1941 però que el 1961 
es va deixar seduir pel més glamurós 
setè art, va anunciar ahir la seva tor-
nada als orígens. La família Padró, 
propietària de la sala, situada en una 
de les millors cantonades de la ciu-
tat, el passeig de Gràcia amb la Gran 
Via, pretén reobrir l’octubre del 
2016 el Comedia com el que va ser en 
una altra època, el Teatro de la Co-
media, amb una gran sala de més de 
800 butaques.

 Entre la Rambla de Catalunya i el 
passeig de Gràcia hi havia fins fa no 
gaire 10 cinemes. Era un important 
eix cultural de la ciutat. D’aquests 
només sobreviu avui el Comedia, i 
malament. Reciclat, com molts al-
tres, en un conjunt de multisales, 
és un negoci deficitari. Les descàrre-
gues il·legals a través d’internet fan 
mal, gairebé tant com la política de 
les grans corporacions del cine, que 
amb les seves exigències d’exhibi-
ció no donen marge a les sales per-
què explorin altres maneres de so-
breviure. I després hi ha l’IVA. «Tal 
com van les coses, fa dos anys que 
hauríem d’haver tancat», va expli-
car ahir Josep Maria Padró, que en 
els últims mesos ha rebut sucoses 

ofertes per l’edifici. La resposta no 
només ha sigut sempre que no, si-
nó que, a més, de la mà d’un grup 
d’inversors de la ciutat, ha decidit 
encarregar a Ramon Colom i Joan 
Lluís Goas la reconversió d’aquesta 
cantonada en un far cultural.
 El pla és sens dubte ambiciós. A 
la sala principal s’hi programarà so-
bretot teatre. Sense límits. Tan am-
pli és el ventall de les possibilitats 
que no es descarta fins i tot portar a 
Barcelona versions originals d’èxits 
d’altres països, un format que actu-
alment acostuma a reduir-se, per a 
pena de molts aficionats, a aquelles 
ocasions en què, per exemple en el 
Festival Grec, ho paga l’Ajuntament 
de Barcelona.

 Goas, perquè és una de les seves 
debilitats, voldria que el futur Co-
media també fos conegut pels seus 
musicals, però ahir, molt caut, va ex-
plicar que mentre no s’abaixi l’IVA 
aquesta és una aposta massa arris-
cada. Amb les càrregues fiscals que 
la cultura té a Espanya, el més fiable 
sembla que són més els monòlegs 
d’un únic actor.

UNA MICA DE CINE, MALGRAT TOT / Amb 
tot, el cine no desapareixerà del tot 
del Comedia. La sala principal podrà 
utilitzar-se ocasionalment per pro-
jectar-hi alguna gran estrena i, tal 
com s’ha concebut el projecte arqui-
tectònic, l’edifici encara albergarà 
dues sales de cine, una de 100 buta-

el projecte manté 
dues sales de cine tot i 
la reconversió, amb una 
línia de programació 
encara per decidir

Recreació del projecte arquitectònic del futur Comedia.
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ques i una altra de 240. La programa-
ció encara s’ha de decidir, però Co-
lom i Goas van reconèixer que expe-
riències com les que han tingut èxit 
a l’antic Texas i al Nàpols (renascut 
com a Phenomena) han de ser estu-
diades, no per copiar-les, sinó per 
aprendre’n.
 El propòsit és reobrir la tardor del 
2016 perquè llavors es compliran 75 
anys de la inauguració del Comedia, 
per cert, amb una representació de 
La flauta màgica. El que es produirà 
fins llavors és una intervenció arqui-
tectònica que té la seva complicació, 
ja que l’edifici del Comedia, un pala-
uet senyorial del 1887, és potser un 
dels primers casos de façanisme de 
la ciutat, una solució arquitectònica 
molt habitual aquests últims anys 
en què es conserva la paret exterior 
d’un immoble i se’n transforma ra-
dicalment l’interior. És una mesura 
que rep crítiques, ja que converteix 
la ciutat en un cert decorat per a tu-
ristes. El més curiós del Comedia és 
que desfarà aquest camí. Avui enca-
ra és un edifici cec. Les plantes inte-
riors no es corresponen amb les de la 
façana. Així és fàcil desorientar-s’hi 
a l’interior. Quan reobri, encara que 
no des d’una gran altura, serà un mi-
rador sobre dos dels carrers més icò-
nics de la ciutat. H

ARXIU / DANNY CAMINAL

La cantonada del Comedia, als anys 60 i ahir.

Palau Marcet. Aquest és el nom ori-
ginal de l’edifici que avui ocupa el 
cine Comedia. És allà des del 1887. 
Va ser un encàrrec de l’empresari i 
polític Frederic Marcet a l’arquitec-
te Tiberi Sabater, amb aquell gust 
tan propi que la burgesia catala-
na va mantenir fins ben entrat el 
franquisme i que consistia, en es-
sència, a recrear estils ja caducats. 
Una mica de medieval, una mica 
de neoclassicisme, uns detalls pla-
terescos, el que sigui però que de-
noti distinció. En el cas del Palau 
Marcet, aquest eclecticisme fins i 
tot incloïa, en la decoració interi-
or ja desapareguda, ornamentaci-
ons orientals. Però 
aquell pastís era al 
bell mig del Quadrat 
d’Or. Era una mansió 
residencial, amb un 
jardí a la part poste-
rior, que amb el crei-
xement de la ciutat 
semblava inevitable-
ment predestinada a 
tenir un altre ús.
 És aquí on entra 
en escena la família 
Padró, que el 1934 es 
va proposar conver-
tir aquella cantona-
da en el millor tea-
tre de la ciutat. No va 
ser tan fàcil com va 
preveure. Aquell va 
ser un any convuls a 
Barcelona, i després 
va arribar la guerra, i els bombar-
dejos.
 El món del teatre és supersticiós 
com pocs. Ja se sap, gens de groc, res 
de desitjar sort als actors, res  d’envi-
ar clavells al camerino i, el pitjor de 
tot, abstenir-se de representar Mac-
beth, per als de la faràndula, simple-
ment «aquella obra escocesa». El Pa-
lau Marcet es troba al número 13 del 
passeig de Gràcia. Queda tot dit.

La crisi ciutadana del 1960

Josep Maria Padró no va desistir i, 
acabada la guerra, va inaugurar el 
teatre. Va ser el 2 d’abril del 1941. 
Aviat es va fer un espai amb la seva 
programació. Jacinto Benavente no 
només hi va estrenar Aves y pájaros, 
també era un dels actors en escena. 
I, és clar, amb aquests antecedents 
no va ser estrany el que va passar 
després, el 1960, quan la família va 
decidir apostar pel cine. El Padró 
que avui està al capdavant del nego-

ci va recordar ahir que la polèmica 
ciutadana va ser majúscula.
 Llavors no ho van entendre ai-
xí els barcelonins, però els Padró 
es van sumar a aquell minúscul 
club de sagues familiars que han 
fet d’aquesta una ciutat de cines ex-
traordinaris. El periodista Ramon 
Colom va proposar ahir, per si al-
gú s’anima, que aquesta història es 
converteixi en un llibre. Els Balañá, 
per exemple, van tenir l’encert de 
contractar el dissenyador i interio-
rista Antoni Bonamusa per donar a 
les sales d’aquesta cadena l’accent 
únic pel qual encara se les recor-
da. El Comedia, amb un altre estil, 
també va ser així, almenys fins que 
el 1983 va començar el procés de 
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Apostar-ho tot 
al número 13
El Palau Marcet, en una cantonada de luxe, 
va ser teatre des del 1941 i cine des del 1960

conversió en un conjunt de multi-
sales, primer tres i després cinc.
 La cantonada del Palau Marcet 
forma part del patrimoni de la ciu-
tat de Barcelona. És a dir, encara 
que la família Padró hagués cedit a 
les temptacions dels compradors, 
no hauria canviat el seu aspecte. 
Però el mateix es pot dir de Vinçon, 
la botiga que va anunciar la seva 
pròxima desaparició la setmana 
passada. L’arquitectura d’aquells 
baixos del número 96 del passeig 
de Gràcia sobreviurà, però hi ha 
consens que ja no serà el mateix. 
La del número 13, per sort, seguirà 
igual. O millor. H 

33 Josep Maria Padró.

ALBERT BERTRAN

L’arquitectura 
de l’edifici és un 
perfecte exemple 
de l’estrany gust 
del burgès català

JOAN CORTADELLAS

ADÉU DEL TEATRE INFANTIL GUASCH
Barcelona q Guasch Teatre, una de les petites sales de la ciutat amb una 
bona programació infantil, sobretot, tanca les portes, segons va informar 
ahir BTV. Els deutes acumulats han fet impossible, de forma una mica 
abrupta, la continuïtat de la sala.


