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iXavierMuniesa recullenenunaminuciosa
enciclopèdia els principals escenaris professionals
queexisteixen ihanexistit a la capital catalana
desde 1597 fins a l’actualitat

Barcelona entre
bambolines
ALBERT LLADÓ

“Una ciutat sense teatre és una
ciutat morta”, va dir García Lorca,
tal com escriu JosepMaria Pou en
el pròleg d’aquesta minuciosa en-
ciclopèdia elaborada per Carme
Tierz i Xavier Muniesa. El llibre,
que és al seu torn antropologia i
memòria viva, recull prop de 200
espais en els quals s’ha realitzat
teatre professional, des que el 1597
el Teatre de la Santa Creu, al bell
mig de la Rambla, acollís les seves
primeres representacions amb l’ob-
jectiu de recaptar diners per a
l’hospital de la ciutat.
Pou assenyala queper compren-

dre la història d’unaurbs cal seguir
el rastre dels seus mercats, fàbri-
ques i esglésies però que, en posar
el focus en el teatre, ja s’estan il·lu-
minant aquestes tres competèn-
cies, pel que té l’escena d’indús-
tria, de creativitat i d’alimentació
per a l’esperit.
Barcelona, ciutat de teatres cons-

titueix un acte de justícia exquisi-
dament ben documentat. Fruit
d’una exhaustiva recerca en arxius
i hemeroteques, es tracta d’una
col·lecció de fitxes imaterial gràfic
quemostren l’evolució de lamatei-
xa noció d’espectacle. Així llegim
com, a començaments del segle
XX, el Paral·lel emergeix com una
gran artèria teatral (amb El Moli-
no com a autèntic símbol), d’una
Barcelona obrera i popular, que
competeix amb els grans teatres
burgesos del centre. I descobreix

una plaça Catalunya avui inimagi-
nable, en la qual s’havia instal·lat el
TeatreCircEqüestre (conegut tam-
bé com a Circ Alegria), fundat el

1879, i en el qual era possible veure
acròbates, contorsionistes, funam-
bulistes o petites peces que segui-
en el gènere de la pantomima. Al

mateix lloc estava situat, entre d’al-
tres, el Teatre del BuenRetiro, una
mena de cobert d’una sola planta i
sense parets laterals.
També apareixen grans noms

que van obtenir a Barcelona l’ova-
ciód’un públic entregat.Des de Sa-
rah Bernhardt, fins a Franz Liszt,
Maria Callas o la mítica Margarita
Xirgu.
Alguns moments clau expli-

quen els encerts i els errors de la
particular cronologia teatral barce-
lonina. Un exemple: en el discurs
inaugural del Teatre Nacional de
Catalunya, el seu director, Josep
Maria Flotats ataca frontalment la
decisió del aleshores conseller
Josep Maria Pujals de regular les
relacions entre teatre públic i pri-
vat. L’actor i director, l’autèntic
cervell del TNC, va ser destituït
fulminantment i van passar quin-

ze llargs anys fins que no va tornar
a la que havia estat casa seva.
Aquesta vegada per descobrir una
placa que reconeixia la seva tasca.

Era el dia 16 de juliol del 2013.
Una altra anècdota que el lector

hi trobarà és com George Orwell
assisteixdesde la cúpuladelPolio-
rama, el 1937, als tirotejos entre
els membres del POUM i de la
CNT, fets que recollirà en el ja cè-
lebre Homenatge a Catalunya.
Trobem, alhora, laBarcelona ca-

nalla dels anys setanta, que va te-
nir com a epicentre la Cúpula Ve-
nus, situada al pis superior de
l’avui restaurat Teatre Principal, i
per la qual van passar personatges
emblemàtics d’una època com ara
Ocaña, Ángel Pavlovsky o Christa
Leem, que va aconseguir fer de
l’striptease una opció escènica de
primer nivell.
El volum pot llegir-se com la

recuperació d’un paisatge, la rei-
vindicació d’icones oblidades (el
Talia, el Windsor, l’Espanyol...),
però també una radiografia del
present. I és que Barcelona no
només té teatres centenaris que
han sobreviscut totamena de difi-
cultats (el Romea o el Tívoli en
són clars paradigmes) sinó que,
malgrat la crisi i l’agressiu aug-
ment de l’IVA cultural, a la ciutat
sorgeixen constantment noves sa-
les.ElTeatreAquitània, a l’avingu-
da Sarrià, o el Minitea3, al Raval,
sónalgunsdels espais quehannas-
cut fa només un any.
L’ecosistema teatral a Barce-

lona ha sobreviscut i evolucionat
gràcies a una complexa i exem-
plar convivència entre el teatre
més comercial i propostes al-
ternatives que s’han entossudit a
recuperar autors condemnats a
l’ostracisme creant nous públics
(l’Espai Brossa, ara a La Seca, n’és
bona mostra). Una peça clau en
aquest engranatge ha estat el
paper de la Sala Beckett, fundada
el 1989 per José Sanchis Sinister-
ra, i que, a més de continuar sent
un lloc d’exhibició, s’ha convertit
en una referència mundial en la
formació dramatúrgica.

Amb aquest panorama, no hi ha
qui abaixi el teló. |

Carme Tierz i
Xavier Muniesa
Barcelona, ciutat
de teatres
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Retrat d’un grup de dones assegudes
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L’ecosistema teatral a Barcelona ha sobreviscut
gràcies a una exemplar convivència entre
teatre comercial i propostes alternatives


