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LA REHABILITACIO~
D/UN ESPAI EMBLEMA TIC

Tot caminant pel carrer del torrent de la Pastera, quan tombes pel earrer de Joa IUI!Q

Mir, et trobes un cos que intenta sobresortir als murs. Un cos que més aviat sembla la

carpa d'un circ o una nau irt~ustriál, pero que, vist el seu mal estat i la seva

deixadesa, no sobta que continuls caminant sense posar més atenció. Dones aquest és

Jordi Requena Roso,

estudiant d'Arquitectura Técnico

el poc conegut Teatre Apol.lo.
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I teatre és un edifici en molt mal es-

tat, al que la humitat que s'ha filtrat pels

trenca lis ha anat degradant-Io. La seva

funció actual és la de magatzem d'una

part de la Unitat de Serveis de l'Ajunta-

ment de la nostra ciutat.

t'Apol-lo va deixar la seva activitat tea-

tral amb l'últirna funció el 31 d'octubre

de 1960, tot i que després s'hi han fet

actes de poca relleváncia.

Sobta que en poc temps s'hagi fet tanta

menció a tot el tema que envolta el tea-

tre, un teatre que potser més del cin-

quanta per cent deis vilanovins no conei-

xia o que encara coneix, o si n'havien

sentit a parlar era com a magatzem. Pot-

ser és una utopia I'orgull que podem te-

nir davant del teatre, el qual ens trobem

que ha quedat degradat com a simple

magatzem.

Tot i aquest desengany pel poc coneixe-

ment del teatre, és el tema que he aga-

fat com a projecte de final de carrera i

com a tecnic he trobat un edifici amb una

planta molt peculiar. És la planta d'un

teatre en el seu estat més puro Hi ha un

cos cúbic, que fa les funcions d'escenari,

i un cos cilíndric adossat, que era la pla-

tea. Aquesta idea de teatre en estat pur

és perque no és normal trobar un teatre

compost per les seves parts més primor-
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dials (escenari quadrat i platea rodona),

Tampoc vull dir que no sigui complert. A

diferencia de la resta de teatres que te-

nen cossos adherits, que tenen les funci-

ons de serveis, el teatre Apol-Io té les

matéixes estances, pero immerses dins el

seu propi espai.

Si es vol fer un estudi per recuperar el

teatre no s'ha de deixar de banda la seva

situació. Actualment crec que es troba

massa encaixonat, sense gaires sortides

a I'exterior, ja que les que en un temps

van ser els jardins de l'Apol-lo, ara no són

més que cases o cornercos.

Tot I'edifici es troba en un estat bastant

precari, fins i tot per funcionar com a

magatzem. Es tracta d'un edifici antic

amb patologies tan nombroses, greus i

generalitzades, que si en fes un informe,

resultaria extraordináriarnent lIarg i re-

petitiu. Per aquest motiu, i per la senzilla

raó que seria feixuc per a vosaltres, les

descriuré de la manera més resumida

possible, ressaltant els seusaspectes i con-

seqüencies més importants. Els fona-

ments són la part més important, pero a

l'hora més desconeguda d'un edifici que,

pel seu estat d'infraestructura, tot i no

ser visibles, ens poden mostrar les ano-

malies que té. Aquí no trobem esquer-

des que demostrin un assentament o cor-

riment deis fonaments, tenint present el
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temps de la seva construcció i que al cos-

tat té un torrent (que normalment afec-

ten negativament les estructures). No crec

que pateixi per la seva salut.

L'estructura és mixta, de fusta i rnetál-Iica

a la zona de platea, i de maons a la zona

de I'escenari; tot I'edifici ha patit fases de

mullat i assecat, ja que no té tancaments i

hi han parts del cobert trencades. Aques-

ta raó a afavorit que el teatre quedés molt

afectat per la humitat. Aquesta humitat

ha Iniciat un efecte de corrosió a tota I'es-

tructura rnetál-Iica i ha afavorit I'atac deis

termits, amb la greu perdua de resisten-

cia de la fusta. La zona de I'escenari, que

esta composta per una estructura de ma-

ons, no ha quedat molt afectada, tot i que

alguns elements rigiditzadors de fusta

també han patit I'efecte de la humitat.

Aquesta zona de maó vist ens dóna una

ideaper la que va ser construrt aquest te-

atre.

t'Apol-lo va ser construrt pels empresaris

Francesc Caba i Joan Ventosa al 1899,

aprofitant materials que procedien de

I'antic teatre Tívoli de Vilanova (edifici

d'espectacles que va ser adquirit per la

casa d'Empara). Fins i tot tenim que la fa-

cana era de maó vist sense revestir;

d'aquesta manera s'abaratien els costos de

construcció i es donava un aire més de

poble, més senzill, al marge del Teatre

Principal situat a la rambla (amb un ca-

racter més eleqant), Tot i amb aixó, l'Apol-

lo va acabar convertint-se en un teatre el

qual va acollir representacions deis millors

espectacles d'ópera, drama, sarsuela, co-

media, atraccions i circ, amb les primeres

companyies de l'epoca.
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Els tancaments estan molt valorats a la

zona de I'escenari (fan funcions estruc-

turals). tot i queno eren proferits amb

cap revestiment, i estan més deixats a

la zona d'escenari, amb envans de poc

gruix sense cap funció estructural. Amb

aixó no vull dir que no siguin els idonis,

ja que segons he pogut Ilegir, era un

teatre amb una molt bona sonoritat.

Fins i tot se I'anomenava "la bombone-

ra". Ara tenim parets amb algunes es-

querdes, i en alguns Ilocs ens trobem

amb parets enderrocades. Hi ha un ac-

césa la primera planta de I'escenari que

esta totalment enderrocat, tot i que es

pot accedir per I'interior. Quan camines

per aquesta primera planta tens una

sensació d'inseguretat molt gran, i més

sabent que hi han moltes biguetes que

pateixen corrosió. A la zones més ele-

vades de I'escenari no hi he pogut ac-

cedir ja que I'escala que hi ha mostra

molta inestabilitat, i la brutícia en difi-

culta l'accés,

El cobert, que ha de ser una part molt a

tenir en compte en els edificis antics,

esta molt deteriorada. A la zona de I'es-

cenari hi ha un cobert de travesses de

fusta i acabat amb teules de cerárniques,

moltes de les quals ja no hi són. Aixó

afecta greument a tot el conjunt de I'es-

tructura, ja que afavoreix I'entrada d'ai-

gua. Com que no es pot accedir a la

zona.rnés alta de I'escenari, és difícil

donar una opinió de l'estat de l'estruc-

tura de fusta, pero crec que pot ser una

de les zones més malmeses de tot l'edi-,
fici. El cobert que tenim a la zona d'au-

ditori, és potser molt senzill, igual que

els tancaments, i esta dividit en setze

parts. Aquest esta també format per

una estructura de fusta i acabat amb

unes peces semblants a les actuals pe-

ces de fibro-ciment ("uralita"), que do-

nen una sensació de poca estabilitat,

igual que a la zona de I'escenari. L'ab-

sencia de moltes d'aquestes peces ha

creat una zona molt deteriorada i de

gran perill.
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Com és de suposar, els acábats, o són

inexistents o estan prou deteriorats. Tot

el mecanisme de I'escenari també esta

en molt mal estat. Hi han indicis gene-

ralitzats de deixadesa i abandonament

rnáxirn, amb escombraries, brutícia, re-
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vestiments degradats, humitats i un Ilarg

etcétera, de manera que circular per al-

guns d'aquests espais, a més de ser peri-

Ilós per la integritat física, és torea desa-

gradable. I més encara si es pensa que

aquest espai forma part del patrimoni

de l'Ajuntament de la nostra ciutat.

En general he trobat nombroses patolo-

gies i lesions que no fan impossible la

recuperació de I'edifici, pero que la difi-

culten prou. Potser em va moure més un

sentiment que no la seva aparenca a l'ho-

ra d'escollir aquest edifici per realitzar

el projecte, tot i que en un principi la

idea era de donar-li una sortida no rela-

cionada amb el món del teatre i de l'es-

pectacle en general. Pero rn'he adonat

que seria una pena no aprofitar la dis-

posició d'aquest espai i he optat per fer

un projecte de rehabilitació fent una

pro posta com a escola de teatre.

D'aquesta forma aprofitaré I'actual tea-

tre com a zona de practiques, i mirant

de fer un estudi per a la ubicació d'al-

tres edificacions amb funcions més lecti-

ves, intentant obrir-Io a la rambla de

Sant Josep. Donat el creixement que

pateix la ciutat en aquesta zona, no esta

de més tenir prou equipaments culturals

a la zona. Éscert que s'ha de fer un es-

tudi a fons de l'estat de I'edifici, ja que

potser té prou historia, i s'ha de mirar si

és viable econórnicarnent la seva reha-

bilitació.

Aquesta és una de les virtuts de la pro-

fessió, recuperar edificis que poden te-

nir algun valor, i és que com vaig lIegir

una vegada: "Si ahora sus facciones se

confunden con el yeso desmenuzado de

la pared, las vereis algún dia como un

marmol blanco i brillante porque el mate

se precia brillante con su mágia" .•
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