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LLÀTZERMOIX
Barcelona

Toni Gironès va rebre el 2013
l’encàrrec d’intervenir al teatre
romà de Tarragona. O, més ben
dit,alqueenqueda:totjustl’espai
escènic i les restes de cinc grades
delacàveaoriginal,enunsolarde
6.000metres quadrats situat a la
depressió que separa la platafor-
ma urbana de Tarragona de la
portuària, salvant una diferència
decotademésde10metres.
L’arquitecte va decidir posar

les seves habilitats al servei de la
ciutat, sense oblidar-se de l’ar-
queologia. El seu criteri es va ba-
sar en fets històrics inapel·lables:
el teatre romà de Tarragona va
funcionar entre els segles I i III
després de Crist, i va desaparèi-
xercomatal famésdemilanys.A
començamentsdelsegleXXPuig
i Cadafalch hi va fer les excava-
cions. Però el que va venir des-
présvasermésdestrucció:esvan
edificar dues fàbriques sobre el
jaciment i als anys setanta es va
estar apuntd’aixecar-hi blocs de
pisosquen’hauriencobert els úl-
timsvestigis.
L’espai resultant de tanta his-

tòria era finsno fa gairemésd’un
any una zona abandonada, però
amb potencial per connectar les
dues plataformes ciutadanes. Ai-
xò és el que hi va veure Gironès,
quevaplantejar la intervencióen
dues fases: recuperar en la pri-

mera, sota el seu criteri, l’equipa-
ment romà, i en la segona etapa
donara l’enclavamentunúsd’es-
paipúblic iparcarqueològic.
Elmètode seguit en la primera

fase és singular. Gironès ha re-
construïtun60%delacàveaamb
barnilles d’acer corrugat de di-
versos diàmetres, com les que es
fan servir per armar formigó.
Aquestacàveametàl·licaivibrant
té una virtut: recrea en boname-
sura la volumetria original de la

graderia i és visitable, cosa que
permet fer-se la idea de l’escala
delteatreoriginalidelessevesvi-
suals,peròenunaversiótranspa-
rent i aèria, a mig camí entre la
bastida i la tramoia, entre la cosa
real i la virtual. És una iniciativa
agosaradai innovadoraquenoha
complagut alguns arqueòlegs,
però que possiblement donarà
menysproblemesque,perexem-
ple, la reconstrucció fins a l’últim
detalldel teatre romàdeSagunt.

Enunafaseposteriores tracta-
ria de transformar aquest espai
víctima d’estralls del temps, des-
truccions i pèrdues en un parc
públic amb elements arqueolò-
gics i unanova funció comacon-
nectorurbà.Aveuresi la tresore-
riapúblicahopermet.

Entre la cosavirtual i la real

XAVI JURIO

Gironès va reconstruir la càvea del teatre amb barnilles d’acer

CRÍT ICA D’ARQUITECTURA

Teatre romà
deTarragona

Arquitecte:Toni Gironès
Ubicació:Tarragona
C/ Sant Magí, 1

Barcelona

La Mediterrània medieval
Entre aquest dilluns i dijous
l’Institut d’Estudis Catalans acull
la 6a Biennial Conference de la
britànica Society for the Medieval
Mediterranean (SMM), dedicada
a la mobilitat a la Mediterrània
entre els segles VI i XV. Hi partici-
pen més de 160 acadèmics de
diferents països.
DIVERSES SALES DE L’INSTITUT D’ESTUDIS

CATALANS. 14.30 HORES

Cartografia de l’univers
Gràcies a la física de l’últim segle,
avui sabem que l’univers és
dinàmic i que s’expandeix cons-
tantment, però també som cons-
cients que encara en desconei-
xemmés d’un 95% i que els seus
constituents principals –la matè-
ria fosca i l’energia fosca– són
invisibles.On estan avui les fron-
teres de la recerca en cosmolo-
gia? La cosmòloga Priyamvada
Natarajan visita el CCCB per
resoldre aquests interrogants a
través dels grans descobriments
de la cosmologia, en una sessió
que tancarà el cicle Les Fronteres
del Coneixement.
CCCB. C/ MONTALEGRE, 5. 18.30 HORES.

3 €

Com es construeix una cuina
Aquest taller, a càrrec del col·lec-
tiu Makea Tu Vida, proposa de
desenvolupar en diverses fases

l’equipament necessari per dotar
La Cuina del Macba d’un mobilia-
ri versàtil que tingui en compte
els diferents tipus d’activitats que
s’hi programen i, per tant, els
diferents usos d’aquest espai. El
taller se centrarà en el disseny i
la construcció de prototips amb
material reutilitzat. Taller adreçat
a persones interessades en el
disseny obert, la creació col·lecti-
va i el reciclatge de materials.
LA CUINA DEL MACBA. GRATUÏT AMB

INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PL. DELS ÀNGELS, 1

Peralada (Girona)

Una ciutat medieval
A partir d’avui Peralada organitza
visites guiades de tres tipus:
la Peralada medieval (els
dilluns i els divendres en català i
francès; els dimecres en castellà i
anglès, i els diumenges només
en castellà), una altra de caràcter
literari sobre la relació entre el
cronista Ramon Muntaner i
Peralada i finalment una visita
teatralitzada al voltant de la
crònica de Muntaner (en aquest
cas, el 9/VIII a les 21 hores, en
català).
També s’organitzen visites (21/
VII i 18/VIII, 12 h) a les pintures
romàniques de Vilanova de la
Muga.
DES DE L’OFICINA DE TURISME, A LES 16

HORES. DURADA: 1.30 HORES. 5 €, AMB

INSCRIPCIÓ PRÈVIA. MÍNIM 10 PERSONES

L’AGENDA

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A:WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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