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Sento el privilegi que
m'atribueix la mala fortuna de
pertanyer a aquell petit grup, que
vam gaudir d'una improvitzada
visita a l'Apol.lo poc abans d'un
mes de la seva crema, aquella
horrorosa nit del primer de febrer
del dos-mil cinc.

I sento més rabia perqué
a més de ser en aquell moment
una especie en vies d'extinció, i
ara ja si més no al nostre país de-
finitivament extingida, la sorpresa
d'aquella inesperada visita va ser
d'un impacte doblement inesbor-
rabie. Per una banda el descobri-
ment d'un espai per a molts lnedit,
capac de provocar una experien-
cia emocional immensa, aquella

barreja entre teatre i carpa de
circ gairebé petrificada, aturada
en el temps. I per altra I'absoluta
incomprensió de I'abandó al que
estava sotrnes aquella petita joia
de I'arquitectura vilanovina.

La meravella arquitectóni-
ca, segurament més desconegu-
da de Vilanova i la Geltrú, era una
construcció molt especial. Des de
fora els volums expressaven tot
el que passava a dintre. La caixa
escenica que també allotjava els
camerinos, estava formada per
un gran prisme construtt amb les
parets de maó lIigades per un en-
tramat de fusta, una técnica poc
habitual al nostre país, i de la que
en tot cas en queden pocs exem-

pies. L'escenari es duplicava en
prolongar-se en forma de plata-
forma circular, al voltant del qual
es disposava el públic, una bona
part a baix i la resta a I'amfiteatre,
una especie de lIotja contínua se-
guint la trajectória corva. Aquest
segon escenari ernbolcallat pel
públic, donava forma al segon
volum, clarament identificable des
de fora. Era com un doble cilindre
poligonal, del que emergia un
tambó central cobert per una pira-
mide rebaixada, que per I'interior
es revelava a través d'un cel-ras
de carácter textil que recordava
la presencia del circo L'estructura
d'aquest segon volum era de
pilars i bigues de fusta reforcats

amb acer, el que
va permetre que
després de I'in-
cendi fos visible
la geometria de
la sala.

E ra un
deis darrers ras-
tres deis que
havien fet les
Ame rlque s. El
1878 el marques
de Sama, havia
comprat una part
de I'hort deis car-
melites, on es van
crear els 'Jardins
d'Apol.lo', per a
fer-hi ball i teatre
d'estiu. Després
de cedir-se els
jardins a I'Hos-
pital, el 1884 es
va cobrir la pista
de ball junt ambL'intetiot, un eutentic polvorí (22-12-04). Foto: Ton Salvadó



un café. 1 el 20 de maig del 1899
es va inaugurar l'Apol.lo, seguint
les directrius deis arquitectes
Francesc Caba i Joan Ventosa,
que reciclant els materials de
I'antic Teatre Tívoli, van bastir un
deis teatre-circs més singulars
del nostre país. El teló inaugural
va aixecar-se amb l'ópera Ernani
de Verdi, i s'abaixá definitivament
el 31 d'octubre del 1960 amb el
Don Juan Tenorio de Zorrilla. A
més d'ópera i teatre, també s'hi
havia projectat cinema, des que
es va adaptar la sala el 1907, s'hi
havia fet comédia, varietats i és
ciar, circo El darrer acte públic
que es recorda, tot i que la sala ja
s'havia tancat, va ser en motiu del
I11 Aplec de Corals del Penedés el
16 de maig de 1971. Després de
més de trenta anys tancat, a partir
del 1992 l'Apol.lo passa a ser de
propietat municipal.

Avui els nostres experts,
de l'Apol.lo, en dirien un espai
polivalent. I és que el teatre-circ,
permetia tot tipus d'espectacle,
tot alló que hi ha entre el teatre
d'escena frontal a la italiana amb
I'espectacle dalt I'escenari, i el
circ amb I'espectacle a la platea
embolcallat pel públic ben proper
per buscar la máxima proximitat
amb I'acció dramática. Entre el
cinema, absolutament frontal,
i la magia ben propera, en un
teatre-circ hi pot passar gairebé
de tot, fins i tot quan els espec-
tadors en el ball es converteixen
en actors.

Quan de sobte I'Apo/.
lo va cremar, no era el teatre ni
de les classes més benestants,
com havia succert amb el Liceu
o La Fenice, ni un teatre popular,

Des de tara, una auténtica joia de I'arquitectura teatral ( 22-12-04 ). Foto: Ton Salvadó

I'abandó institucionall'havia com-
demnat a ser tan sois I'aixopluc
d'alguns sense-sostre. L'Apol.lo
era un edifici fragil, I'estructura
de la sala circular era de fusta i
acer, que en els darrers temps
s'havia convertit en un 'magat-
zem-abocador' de mals (molt
mals) endrecos. I és que mentre
es discutia sobre la recuperació
de la Sala com a espai poliva-
lent, l'Apol.lo es predisposava a
cremar. Sabent de la seva fragil.
litat, I'acumulació de mobles i
electrodoméstics provinents de
desnonaments judicials, no feien
més que augmentar la seva cár-
rega de foc, qualsevol espurna
I'hagués encés. L'havien convertit
en un auténtic polvorí.

Amb nocturnitat i alevosia,
comencava I'incendi. .. i quan pas-
saven cinc minuts de les deu de
la nit, la coberta es va ensorrar ...
l'enderná tot era ferralla.

A les notícies posteriors
a I'incendi es discutia sobre la
seva intencionalitat, i és ciar que
va ser provocat. Convertit en un
polvorí, el menys important és
qui va llencar la primera guspira,
(dos joves ocupes desallotjats
van instal.lar-s'hi el mateix primer
de febrer, i de nit per a escalfar-se
van encendre una foguera, el foc

. va comengar-se a propagar ...)
L'enderna mateix, en ea-

lent, des de l'Ajuntament com
si es tractés d'una improvització
serena, va comunicar-se que el
lIoc del teatre I'ocuparia una plaga
porxada, potser una gran broma
de mal gust? Com podien tenir
una resposta tan immediata i tan
ben preparada?, semblava com si
per treure's un problema del da-
munt estessin esperant aquell dia,
i ja fes temps que sabessin qué
calia fer un cop l'Apol.lo hagués
desaparegut. Feia falta molta ac-

La pel-ticute deis tets ( 1-2-05). FotosjArxiu
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L'endems. Foto: Dossier premsa on-line Ajuntament de Vilanova

ció i convenciment per afrontar la
seva rehabilitació, i en canvi els
fets contráriarnent sembla havien
accelerat la seva desaparició,
potser els feia molta nosa. Pero
és que el cinisme deis governants
no té límits. Incomprensiblement
l'Apol.lo no gaudia de cap mena
de protecció patrimonial, per qué
no havia estat tnclós en el Pla Es-
pecial del Patrimoni Arquitectónic
de Vilanova?

Amb la impotencia a la
boca i davant les flames algú va
gosar dir 'segurament ha acabat
com la majoria de grans teatres, i
aixó potser és una de les poques
coses que dignifica el seu trist
final'

Ton Salvadó
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