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U
na cua disciplinada i si-
lenciosa de gent omple 
un carrer de Gràcia dis-
sabte al vespre. Cap car-

tell o reclam indica el motiu de la 
petita aglomeració. Ni un cine ni un 
teatre a prop. Tampoc una botiga 
que publiciti rebaixes de vertigen. 
O indicis que allà s’hi hagi de cele-
brar un càsting de Joc de trons. De fet, 
la fila és llarga però no tant com les 
que genera la possibilitat de figurar 
en un dels set regnes. Comença en 
una porteria normal i corrent, sem-
blant a les que hi ha a la resta del 
carrer i no gaire diferent de les que 
poblen les vies veïnes. ¿És una perfor-
mance? ¿Una flaixmob? No. És l’accés 
secret a una experiència cultural 
única i diferent. És la possibilitat de 
participar en la recuperació d’un 
dels espais ciutadans més caracte-
rístics de la tradició mediterrània: 
els terrats. I és, també, l’entrada a 
un dels espectacles programats pel 
projecte Terrats en cultura. 
 Experiència cultural amb sabor 
de circ, dansa, música i teatre. No 
en va, els de Terrats en cultura –Lo-
la Armadàs, Isaías Fanlo i Anna Pi-
ferrer– tenen amplitud de mires cre-
atives: «Ens interessa tot el que es-
tigui relacionat amb la cultura», 
afirmen. El secretisme radica en la 
incògnita de no saber on tindrà lloc 
la funció fins a dos dies abans que 
passi: «És una manera de preservar 
la privacitat de l’amfitrió i de cre-

Un escenari al terrat

ar una atmosfera de misteri», conti-
nuen. I la unicitat la dóna la no re-
petició del programa. Passa un dia i  
ja està. O ho vius o t’ho perds. «Ofe-
rim exclusivitat, però una exclusi-
vitat que no es troba en el preu, 12 
euros, sinó en l’experiència», sos-
tenen. La diferència la marca l’es-
cenari poc convencional: el terrat 
d’una comunitat de veïns. Res d’es-
trany si es té en compte que l’objec-
tiu de Terrats en cultura –proximi-
tat entre públic i artistes, al mar-
ge– és «reivindicar l’ús dels terrats i 
recuperar-los per al gaudi de la ciu-
tadania», apunten els seus impul-
sors. I ells ho fan així, programant 
espectacles culturals oberts a tot-
hom una o dues vegades per setma-
na, de maig a octubre, en terrats pri-
vats de la ciutat. 
 L’origen de tot el tenen les 1.800 
hectàrees de terrats que coronen 
els edificis de Barcelona, una pràc-
tica, la de cobrir amb una superfí-
cie plana les construccions, comu-
na a la ciutat des del segle XVIII; i el 
té, també, el desús en què han cai-
gut des de l’aparició del 600 i la ge-
neralització de la segona residèn-
cia. Fins llavors els terrats van tenir 
un paper essencial en les relacions 
socials: s’hi divertien els nens, hi es-
tenien la roba els veïns i hi festeja-
ven els enamorats. I hi celebraven, 
tots, la revetlla de Sant Joan. Ara, 
després d’anys d’oblit, viuen una 
segona joventut gràcies als hotels 

i els seus bars; i gràcies a projectes 
com aquest. Armadàs, Fanlo i Pifer-
rer van ser pioners del tema, van co-
mençar el 2013, quan no hi havia 
l’efervescència actual, moment en 
què conviuen dos projectes més, 
com a mínim, en la mateixa direc-
ció. Però seva n’és la llavor.

Els patis també valen
I encara que es tracta de recupe-
rar els terrats per a usos ciutadans, 
tampoc s’ha de ser talibà del tema. 
Els patis també poden ser cultural-
ment aptes. «Cada terrat té els seus 
defectes i les seves virtuts. A vega-
des s’han de sacrificar les vistes per 
l’acústica o al revés. I a vegades hi ha 
espectacles que demanen un pati». 
Va ser el cas de dissabte al vespre, 
dia en què al cartell deia Et vindré a 
tapar. Una petita però gran obra de 
teatre sobre la guerra civil –dissab-
te era 18 de juliol i la seva programa-
ció no va ser una coincidència– que 
requeria la intimitat i la proximi-
tat que ofereix un pati. L’atmosfe-
ra que va crear la proximitat va ser 
brutal, i la simbiosi entre actors i 
públic, total.
 Menys íntima serà la pròxima ci-
ta: la música de Pau Alabajos, en un 
terrat amb vistes, a Sarrià. Un virat-
ge de 180º: «Ens agrada complicar-
nos la vida, en cada funció canviem 
d’espectacle i d’escenari». El resul-
tat val l’esforç. Paraula. H

Terrats en cultura 
organitza espectacles 
als terrats de les 
comunitats veïnals 
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33 Una de les escenes d’‘Et vindré a tapar’, durant la funció celebrada en un pati particular de Barcelona, dins del projecte Terrats en cultura.
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Després d’un llarg oblit, 
la idea és recuperar 
uns espais ciutadans 
tan utilitzats abans

El 18 de juliol, la funció, 
a Gràcia, va tenir forma 
de teatre i record per 
a la guerra civil

La síndica de greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, ha ins-
tat l’Ajuntament de Barcelona a 
compensar els barris més afec-
tats pel turisme i a prevenir 
els efectes negatius que aquest  
pugui tenir sobre la ciutadania. 
Aquesta és una de les recomana-
cions que ha inclòs en l’informe 
que va decidir obrir el 26 d’agost 
de l’any passat arran de les quei-
xes i consultes de veïns i entitats 
per l’impacte del turisme, prin-
cipalment al barri de la Barce- 
loneta, i que la Sindicatura va 
tancar el 12 de juny passat, se-
gons va informar ahir aquesta 
oficina.
 La síndica considera que un 
dels instruments per poder in-
troduir millores als barris que 
suporten més pressió turística 
és disposar de més ingressos. Ha 
recomanat a l’ajuntament arri-
bar a un acord amb la Generali-
tat per augmentar o disposar de 
la totalitat de l’import recaptat 
a partir de l’IEET –l’impost sobre 
les estades en establiments tu-
rístics (la taxa turística), que ara 
la ciutat gestiona en un 48%–, i 
que aquest es pugui invertir en 
millores als barris amb més tu-

risme. A més a més, Vilà aposta 
per instaurar fórmules tributàri-
es específiques proporcionades 
a la rendibilitat de les activitats 
turístiques com l’IBI o la taxa de 
recollida de residus, que reper-
cuteixin directament en l’ajun-
tament i per extensió en la tota-
litat de la població.

PISoS / Així mateix, Vilà alerta 
que la proliferació d’establi-
ments d’allotjament turístic, 
com hotels, pensions o albergs, 
també redueix la superfície de  
la ciutat que podria dedicar-se a 
pisos. Per això, l’informe plante-
ja també una regulació estricta 
dels pisos turístics, apostar per-
què el sector generi una ocu- 
pació de qualitat, garantir l’ac-
cés gratuït de la ciutadania als 
recintes municipals que són pa-
trimoni cultural i establir una 
moratòria per als establiments 
turístics fins que s’estableixin 
uns criteris basats en l’interès  
comú. Amb posterioritat al tan-
cament de l’informe, la Genera-
litat ha decidit regular el lloguer 
d’habitacions a turistes en pisos 
particulars, una legalització que 
la síndica considera «molt ade-
quada». H

INFORME PER QUEIXES

La síndica 
de BCN insta 
a compensar 
els barris més 
turístics

EL PErIÓDIco
BARCELOnA

Vilà és partidària d’una 
moratòria de llicències 
fins que hi hagi un pla


