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Botxins i víctimes: primeres cites internacionals al Temporada Alta

però, sobretot, per denunciar que 
el procés de revisió i condemna 
d’aquell règim va deixar, grotesca-
ment, sense càstig els grans res-
ponsables. La imatge final, una 
il·lustració, amb la parella genoci-
da marxant plàcidament amb un 
vaixell, no deixa dubte que Ken-
tridge considera que la comissió de 
la veritat no va servir de gran cosa.  

L’obra exposa un teatre polític 
d’una superba senzillesa amb una 
posada en escena que remet a la in-
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Dinamo no és teatre polític, però 
també té un rerefons sociopolític. 
Qui recordi L’omissió de la família 
Coleman, l’espectacle amb què l’ar-
gentí Claudio Tolcachir va desem-
barcar al Temporada Alta, veurà que 
les tres dones que viuen en una rulot 
a Dinamo, el seu últim espectacle, 
són hereves directes d’aquells per-
sonatges. Passa, però, que aquells 
parlaven molt i aquí han deixat gai-
rebé de parlar.   

Les tres dones no són iguals: du-
es d’elles estan trencades i perdudes 
en el seu drama personal (tant se val 
quin sigui) i la tercera és una refugi-
ada (tant se val d’on sigui) que ha 
deixat fill i família i és qui més par-
la a l’espectacle, per bé que ningú 
l’entengui. Tolcachir reivindica 
aquest perfil que, al final, serà qui 
mourà la dinàmica del conjunt amb 
l’acció i que, a més, aportarà tendre-
sa a un entorn erm de sentiments. 
Una notable funció, però amb una 
introducció massa llarga per arribar 
als magnífics vint minuts finals.e
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Pel Pilar, última  
sessió a l’autèntic 

cinema Arenas

l’Arenas s’arrauleix a l’ombra del 
majestuós Hotel Plaza de la plaça 
Espanya. Hi programen pel·lícules 
convencionals, no X ni gais, però la 
pel·lícula és el menys important. Va 
esdevenir un espai d’encontre ho-
mosexual, de tertúlia, esbarjo i, si 
s’escau, marro. L’últim programa 
doble de la seva història el formen 
la francesa Secretos cantados i la 
italiana Mi hermano es hijo único. 
L’encarregat em confirma el tanca-
ment però no desitja estendre’s 
amb gaires consideracions. M’ex-
plica que van bé de taquillatge i que 
tenen un públic fidel que en perme-
tria la continuïtat però que s’han de 
resignar als designis urbanístics 
previstos per l’Ajuntament.  

Una clientela fidel i òrfena 
Parlo amb el Joaquín, que durant 
set anys va treballar-hi de projecci-
onista fins que fa un any i mig va ple-
gar. Ho rememora com una bona 
experiència i lamenta que ara els cli-
ents habituals, la gran majoria ho-
mes grans, se sentiran una mica or-
fes i desplaçats, ja que era un indret 
que els permetia distreure’s i fer vi-
da social. Des de fa un temps tots els 
dissabtes a la nit al bar del cinema 
s’hi organitzava una festa per als in-
condicionals. Hi sonaven sevillanes 
i pasdobles. Dissabte passat van fer 
l’última festa a manera de comiat. 

Xavier Juclà, activista i agitador 
cultural, considera que amb l’adéu 
de l’Arenas s’acaba una època, ja que 
el local forma part inexcusable de 
l’educació sentimental gai de Barce-
lona. Assenyala que el seu marcat 
caràcter kitsch i demodé no determi-
nava necessàriament un contingut 
sòrdid ni malsà. Una mica en la línia 
del cinema Duque de Alba de Ma-
drid, que encara està dempeus i que 
acumula una bonica història expli-
cada al fantàstic documental Para-
diso, d’Omar A. Razzak.  

Abans, quan era un cinema, di-
guem-ne, convencional, l’Arenas era 
a Creu Coberta 22. Avui aquella en-
trada està tapiada i encara conser-
va la vella marquesina desguitarra-
da. Els últims temps, abans del seu 
tancament i posterior reobertura en 
forma d’outlets amb poca fortuna, ja 
estaven plenament vinculats amb el 
cinema eròtic o S. Fausto Fernán-
dez, crític de cinema, erudit i curiós 
de tot el que tingui a veure amb la 

L’entrada del cinema Arenas ahir a la tarda, l’últim dia d’obertura de la sala. MANOLO GARCÍA

cinefília, recorda que hi va anar una 
vegada, cap a l’any 1984, a veure Sin 
salida, de Larry Cohen. Ja llavors 
s’hi estilaven els encontres impre-
vistos i, si un no hi anava previngut, 
el més habitual era trobar-se compa-
nyia ben aviat a la butaca del costat.   

Rebuscant una estona per inter-
net el cine apareix en tota mena de 
guies i llistes de contingut homose-
xual. Era un referent de confort per 
a aquell públic d’edat avançada, so-
vint refractari a sortir de l’armari, i 
poc habituat a freqüentar el Gai-
xample. El repte, segons Juclà i 
també el Joaquín, seria donar-li ara 
aixopluc perquè no se senti despla-
çat ni marginat. Fugir d’apriorismes 
injustos i qualsevol ombra d’estig-
ma. La seva vida ja és finita. A par-
tir d’ara l’Arenas seran per sempre 
les dotze sales del luxós centre co-
mercial instal·lat a la vella plaça de 
toros. Però la història explicarà que 
a tan sols dues passes hi bategava 
l’autèntic Arenas.e

Tanca el cine gai de plaça Espanya,  
última sala vinculada amb l’erotisme
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Urbanisme 
L’ampliació 
del carrer 
Diputació 
obliga a posar 
fi a la sala

Ubu i la comissió de la veritat és un 
dels espectacles més importants de 
la sud-africana Handspring Pup-
pet Company (recordin, creadors 
també de l’èxit internacional War 
Horse i d’Il ritorno d’Ulisse, vist el 
2008 a Girona) i és un dels que els 
va atorgar el renom internacional 
de la mà de l’artista plàstic i col·la-
borador habitual William Kentrid-
ge. L’adaptació de l’obra d’Alfred 
Jarry planteja un pare Ubu des-
fent-se de totes les proves que l’in-
criminen en el règim de terror de 
l’apartheid, tot i que en cap mo-
ment es faci evident aquesta refe-
rència. Com en el Woyzeck on the 
Highveld que es va veure el 2008 al 
Temporada Alta, Kentridge se ser-
veix ara del famós matrimoni de 
Jarry per mostrar els horrors i la 
brutalitat d’aquell sistema polític 

Ja feia temps que havia desaparegut 
de la majoria de cartelleres. En algu-
nes, però, encara resistia, irreducti-
ble, l’Arenas Cine Gai. Era una as-
signatura pendent conèixer, ni que 
fos de resquitllada, aquest racó 
ocult de Barcelona, al marge de tots 
els marges, mal etiquetat com una 
espècie de gueto i amb algunes lle-
gendes urbanes associades. M’assa-
bento que tanca, que el dia del Pilar 
és el punt final. La repetidament 
postergada ampliació del carrer Di-
putació no permet més pròrrogues 
i toca posar fi a la seva existència. Hi 
he d’anar encara que sigui tard.  

El cinema és al final de Diputa-
ció, a l’encreuament amb el carrer 
Tarragona, en un cul de sac amagat 
del món. A les parets de l’entrada hi 
ha pintades i grafitis de temàtica 
inequívocament homosexual. La 
bandera de l’arc iris, uns óssos ben 
avinguts i uns quants gargots més. 
Baixant les escales veig un pòster 
d’Allò que el vent s’endugué. A l’es-
querra hi ha la taquilla. Una mica 
més enllà l’entrada a la sala de pro-
jeccions i el bar. Fan sessió contí-
nua des de les 10.30 del matí fins 
ben entrada la nit. Ja fa anys que 
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genuïtat dels contes africans. Des-
dramatitza l’horror sense amargar-
lo i deixa molt clara la connivència 
de tots els poders per mantenir un 
règim assassí. L’espectacle no té la 
mateixa càrrega que en la seva estre-
na, el 1997, i el tema pot semblar ara 
llunyà fora de Sud-àfrica, però el tre-
ball de Kentridge i companyia exhi-
beix una gran força comunicativa, 
una encertada intenció pedagògica 
–cal recordar!– i mostra un treball 
de gran qualitat d’actors i titelles.  


