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'Boca a Boca' és la proposta guanyadora per a la
rehabilitació del Teatre Arnau

Títol: Europa Espanya Català

"Boca a Boca", de l'equip d'arquitectes H Arquitectes, és la proposta guanyadora per a dur a terme
el projecte de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella. A partir
d'aquest moment, l'equip guanyador desenvoluparà la seva proposta i la materialitzarà en un
projecte executiu que ha d'estar redactat al gener de 2019. D'aquesta manera, les obres podrien
començar durant el primer semestre de 2019.

El jurat del concurs ha destacat que aquesta proposta integra de manera harmoniosa els elements
que es mantenen de l'edifici actual i els que s'incorporen, creant una nova realitat contemporània.
A més, les peces que composen l'edifici són clares i ben organitzades per facilitar tant la gestió
com el seu ús, i resulten fàcilment aïllables o relacionables entre sí en funció de les necessitats.
Això dota l'edifici d'un elevat grau de versatilitat.

Així, "Boca a Boca" -d'acord amb les bases del concurs- prioritza la preservació del Teatre Arnau,
que és el darrer teatre de barraca de la ciutat, i planteja la intervenció entenent que representa un
llegat d'interès històric que no es pot deixar perdre. La proposta mantindrà la façana, la boca
d'escena, la forma de ferradura de la sala, la barana de l'amfiteatre, i tota l'estructura de fusta
(pilars, forjats, entramats de façana...). Es busca preservar els elements importants, convertir-los
en fonamentals i afegir els mínims elements necessaris per crear un nou sistema que permeti fer
aflorar la memòria, l'espai teatre i l'acció teatral.

L'edifici mantindrà una disposició que inclou una planta soterrani, una altra de semisoterrani,
planta baixa i dues plantes pis, que donaran cabuda al programa funcional que va sorgir del
procés participatiu que s'ha dut a terme durant aquest mandat i que compta amb un grup impulsor
format per representants de les diferents entitats i col·lectius del teixit cultural i veïnal de la ciutat i,
en especial, dels barris de Poble Sec, Raval i Sant Antoni.

Fruit d'aquest procés, es va decidir que l'Arnau esdevingui un equipament municipal innovador que
fusioni les arts escèniques, la recuperació de la memòria de l'edifici i el Paral·lel i el treball amb la
comunitat dels barris colindants. La voluntat és que sigui un projecte cultural singular: de
referència per a tota la ciutat, combinat amb una forta vinculació al territori i a la recuperació de les
memòries d'aquest entorn.


