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Què fem
ambelPrincipal?
Gestors culturals de la ciutat aposten pels

musicals, la sarsuela o un lligam amb el Liceu

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’
Ajuntament de
Barcelona ne
gocia la com
pradel seu tea
tre més antic i
undelsmésan

ticsd’Europa:elTeatrePrincipal,a
la zona, des de fa temps, més con
flictiva de la Rambla. No és la pri
mera vegada que intenta adquirir
lode la famíliaBalañá i caldràveu
re si aconsegueix quedarse amb
aquest teatre que va néixer per
proveir de diners l’Hospital de la
Santa Creu –inicialment es deia
Teatre de la SantaCreu– i que és a
la Rambla des del 1597, primer en
un cobert i després a successius
edificis. Un local on amb el temps
triomfarialalíricaitindriaelseuri
valenel llavorsnaixentLiceu ique
en els últims temps ha acabat con

vertit en una gran discoteca, últi
mament precintada per no tenir
llicència.Elconsistorielvoladqui
rir per convertirlo en un equipa
ment que reequilibri la zona a fa
vor dels veïns. Però, i després, què
es pot fer amb l’enorme edifici del
Principal?
Idees al sector teatral no en fal

ten: des de crear el segon teatre lí
ricdelaciutat,perasarsueles,ope
retes i òpera barroca fins amuntar
un gran teatre musical contempo
rani o, simplement i planerament,
convertirlo en el teatremunicipal
que Barcelona no té. I algunes
d’aquestes idees pertanyen a gent
quearatépoderpolític,coml’actor
Juanjo Puigcorbé, regidor de
l’Ajuntament de Barcelona i res
ponsable de Cultura de la Diputa
ció de Barcelona. Puigcorbé ho té
clar: el Principal hauria de ser un
gran teatremusical a l’estil deBro
adway o el West End. Un teatre
musicalde líniacontemporàniaon
es poguessin fer muntatges en an
glès subtitulat com es fa al Liceu
amb les òperes i atreure així els
nombrosos turistes.UnLiceuamb
el qual, raonaPuigcorbé, el Princi
pal formaria un pol líric de primer
ordre i del qual seria cosí germà.
Segons la fórmula que es decidís,
diu, Liceu i Principal fins i tot po
drien estar “cosits econòmica
ment”,potserambacordsentreels
seus respectius consorcis, apunta

lantsemútuament.Potserfinsitot
el Principal aportaria diners al Li
ceu pels ingressos que generen els
musicals si tenen èxit, reflexiona
l’actor i polític, que recorda que
aquí talent no en falta com ho de
mostra el fenomen del musical

Cultura
El futur cultural de Barcelona

PeraldirectordelTeatreNacio
naldeCatalunya,XavierAlbertí, el
Principal hauria de tenir tambéun
futur musical. Una cosa diferent.
Potser semblant al futur que es va
estudiar per a ell ql Liceu quan les
coses anaven molt bé. I és que se
gons Albertí, “a Barcelona tenim
una falta absoluta d’un espai on es
pugui desenvolupar el que es fa a
lesnostresciutatsveïnes:unsegon
espai líric dedicat a formats com
l’opereta,lasarsuelaoelmusical,el
que seria la funció del Châtelet a
París, del Teatro de la Zarzuela a
Madrid, de la Komische Oper a
Berlín o la EnglishNationalOpera
aLondres,queentrenendialèctica
amb els seus grans temples de tea
trelíric,siguielCoventGarden oel
Real”. Recorda que Ventura Gas
sol, conseller de Cultura de la Re
pública, “ja havia previst un teatre
líric popular al Paral∙lel que no es
va arribar a desenvolupar. “Sense
ell no tenimespaiper ferun reper

Molt soroll per no res alTeatreNa
cional.“Aixòsí,estractad’unaidea
personal i s’hauria de consultar
ambtotel sector,obertament, amb
l’objectiu de convertir Barcelona
en un jugador de primera a la lliga
dels musicals, juntament amb el

Victòria o el Tívoli”, comenta. A
més, Puigcorbé imagina tota una
àrea cultural des del Liceu al Prin
cipal,desdelaPlaçaReialalveíPa
ral∙lel travessant el carrer Arc del
Teatre, quepodria ser el carrerdel
jazz,diu, fins i tot l’Arnau.

JUANJO PUIGCORBÉ

L’actor i polític
voldria un teatre
demusicals actuals,
potser lligat al Liceu

XAVIER ALBERTÍ

Elresponsable
delTNCvolunsegon
teatrelíriccomel
ChâteletolaZarzuela

SERGI BELBEL

Eldirector creuque
elPrincipal hauriade
serel teatremunicipal
queno téBarcelona
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gació escènica, i aquesta absència
és un empobriment importantís
sim.ElTeatrePrincipalseria ideal.
Des del segle XVI la quantitat
enorme de patrimoni escènic que
hageneratés inabastable.Barcelo
na no es pot permetre aquest gran
desgavell d’indefinicions sobre un
dels elements patrimonials no no
mésde la ciutat, sinóde les arts es
cèniques europees amb l’abando
namentenquèes troba.Els teatres
són temples cívics de la societat
que els ha vist néixer, créixer i
abandonar.Recuperar elPrincipal
és recuperarunapartde lahistòria
decincseglesqueconté.Idesd’allà
recuperes lamiradaglobal, impor
tantenunaciutatquetétanpocco
neixement de si mateixa d’èpo
ques pretèrites”. Albertí ressalta
queRamonCarniser, “fonamental
en la història de l’òpera, amb un
DonGiovanni fet ambelmateix lli
bret de Da Ponte”, és desconegut
per la major part de ciutadans de
Barcelona. “En el seu moment va
ser un dels compositors més im
portants. Si no ho reivindiquem
nosaltresnohofaràningúidesapa
reixeràdel’imaginarieuropeu.Iés
responsabilitat de la nostra ciutat
queel vaacollir abansque laGuàr
dia Civil se l’emportés a dirigir el
Real perquè la monarquia va dir
que aquest senyor que havia creat
el paradigma del que era el Teatre
de la Santa Creu s’havia de dur a
Madrid”. “Que falti aquest segon
teatrelíricésunaabsènciabrutalal
recorregut culturalde la ciutat.No
inventem res, és elmodel que fun
cionaaEuropa”, conclou.
Encanvi, el queSergiBelbel, ex

director del TNC, faria al Princi
pal, “ambannexa l’Arnau,ésmun
tar el teatre municipal que Barce
lonano té”. “És de les poquíssimes
ciutats europees que no té un tea
tre depenent exclusivament de
l’ajuntament”, recorda. I enaquest
teatre, diu, la programació “hauria
de ser atractiva, popular i dequali
tat, amb segell Barcelona”. Seria,
prossegueix, “el teatre de la ciu
tat”. “Teatre de text, d’avantguar
da, circ, música escènica, perfor
mance, recitals poètics. Una sala
per exhibir i produir espectacles
de tot tipus per mostrar al món
l’extraordinària creativitat i nivell
dels nostres artistes, amb una mi
radaespeciala tota lagent joveque
es dedica a l’ofici i es deixa la pell
per les arts escèniques. Amb més
d’una sala, l’Arnau inclòs, i activi
tats relacionades amb els especta
cles.Nos’enténqueunaciutatcom
Barcelonanotinguiunespaimuni
cipalpúblicdedicatexclusivament
aproduirespectaclesdequalitat ia
ser plataforma dels nous grups i
companyies barcelonines i catala
nes”.
El promotor cultural Joan Es

trada, un dels principals protago
nistes de l’aventura de l’espai tea
tral i cabareter de laCúpulaVenus
alPrincipalentre1978i1986,unes
pai per on van passar Pepe Rubia
nes, Christa Leem, Loles León o
Pavlovsky, creu tambéqueelPrin
cipal hade ser “el teatremunicipal
quenoexisteix”. Iacaba :“Ambun
equip de gent al servei de la ciutat,
no el deixaria a mans privades. És
la gran ocasió. Si s’acaben els di
ners, que després no s’obri una
subhasta”.!

#tuitsdecultura
@FrancescSeres
Francesc Serés Escriptor

Escenes no nacionalistes. O nacio
nalistes normal, vaja.

@JnnDiaz
Jenn Díaz Escriptora

Es bonito cuando después de un gol
del Barça SIEMPRE pasan la repe
tición para ver si es —ojalá— fuera
de juego.

@dianagmz7
Diana Gómez Actriu

Molt bé@yomvi. M’he perdut el
primer gol. Aneu a pastar fang.

@martin_caparros
Martin Caparrós Escriptor

El Barça juega exasperante: catara
ta de pases para atrás. Y de pronto
acelera y vacuna. No lo hagan de
masiado, que así Messi no entra.

MANÉ ESPINOSA

Pel repòs
delmonstre

L’estudiós primmirat que el dia
de demà vulgui esbrinar la situa
ció dels equipaments teatrals de
Barcelonade finals del segleXX i
primers anys del XXI, xocarà
amb un monstre desconcertat
que hi havia al capdavall de la
Rambla, que responia al nom de
TeatrePrincipaliquegaudiad’un
pedigrí històric honorable del
qualningúnofeiacas.Moltesho

res necessitarà l’estudiós per en
tendrel’envitricolladatrajectòria
del subjecte. Quantes vegades
nosaltres mateixos haurem estat
testimonis dels intents per recu
perarlo per a una activitat dra
màtica solvent i estable? Qui no
recorda les campanyes encapça
lades per prestigiosos professio
nalscomHermannBonninoOri
olBohigas, adreçadesadignificar
la funcióculturald’unedificipre
sidit per una façanadel 1788d’un
innegable interès arquitectònic?
Quanta gent del nou teatre català

no haurà emmagatzemat un
muntd’experiències i il∙lusionsal
final del franquisme i primera
transició a través d’aquell cau lli
bertarique fou laCúpulaVenus?
La Venus, o el que pugui que

dardelvell antre, éselparadigma
del’estilgruyèreenquèesvacon
vertir l’interior de l’edifici: forats
per tot arreu. Gràcies a un d’ells,
ves per on, vamdescobrir les tèc
niques innovadores de l’argentí
Javier Daulte –d’una influència
certa en el teatre català més jove
d’avui dia– present en un dels
subterranis del Principal, antic
cinema atrotinat, on s’hi van fer
curtes temporades. Esclar, quan
hi ha el propòsit d’emprendre
una actuació integral, el trinxa
ment estructural de l’edifici (al
berg, també, d’un club de billar),
crea dificultats derivades de la
multipropietat. Les institucions,
però,podenajudararesoldreles,
si hi ha la voluntat políticade fer
ho. I és per aquesta voluntat que

cal a hores d’ara alçar la veu i re
clamar la pau definitiva pel
monstre.
Sens dubte les raons històri

ques o historicistes per reclamar
larehabilitaciódelPrincipalhau
riendepesarmoltmésdecomho
han fet fins ara. Cap ciutat no es
vendria a la incertesa del negoci
privat un teatre del segle XVIII,
seu de l’antic coliseu de la Santa
Creu i Sant Pau, protagonista de
combats populars quan la burge
sia obrí el Liceuel 1847: la baralla
entre “liceístas” i “cruzados” que
ens recordava fa poc Xavier Al
bertí. Però amb arguments cen
trats en la urbanitat i en el batec
cultural de la zonaonestàubicat,
n’hi hauria d’haverprouper con
solidar un equipament de quali
tat, a la vora de la universitat
Pompeu Fabra, i d’Arts Santa
Mònica, una immillorable com
panyia.

Quinorecorda les
campanyesper
dignificar la funció
d’unedificipresiditper
unafaçanadel 1788?

ANÀLISI

Joan-Anton
Benach

.

El teatre, en una postal

Les raons històriques
per reclamar la
rehabilitació haurien
depesarmoltmés de
comhohan fet fins ara

JORDI PLAY

Festa
Principal. El
teatre s’ha
allunyat en els
últims anys dels
muntatges
dramàtics i lírics

per convertir-se
sobretot en un
espai de concerts
i sessions
discotequeres.

tori com els mil títols de sarsuela
catalana més els de la castellana
més l’opereta francesa i vienesa,
que han desaparegut de la nostra
vidacultural.Nohihaunespaiper
feròperaantigani contemporània,
ni concerts ambcaràcterd’investi


