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Projecten una residencia per
,. ;:::1;:,.~ •

a 120 avisa I'antic Apol-Io
L'Ajuntamentestudia convertir La Sala en la Casa de la Festa

Rámon Francas
El govem municipal esta tre-

ballant en un ambiciós projecte
»er rehabilitar la zona compresa
entre La Sala, i l' aparcament per .
a ambulancies de'Hospital de
Sant Antoni Abat, situat al car-
rer6 del'Hospital. Segons aquest
projecte municipal, La Sala, que
s'ha anat netejant i consolidant
la seva estructura per evitar que
s'enfondrés, es convertiría en la
Casa de la Festa, un espai museu
que comptaria amb centre de
documentaci6 i biblioteca sobre
el ric patrimoni festiu de
Vilanovai la Geltrú, posantl' ac-
cent principalment en la, [esta
major í el Carnaval.

~D'aquesta manera, La Sala
albergaria el .bestiari popular,
els entremesos deIs balls popu-
lars i una amplia representació
del vestuari festiu de la ciutat. .

L'alcaldede Vilanova, Sixte
Moral, considera, pero, que La
Sala no només hauria 'de ser un
muséu de la festa, sin6 que s' hau-
·iad' aprofitar l' espai per a rea-

,---""Jtzar-hi activitats culturals id' al-
tres de petit formato

D' altrabanda, l' Apol-lo po-
dria conservar la seva peculiar
platea circularper a convertir-se

.en auditori i sala d'actes oberta
a la ciutat, pero formant par! de
la nova residencia d'avis i cen-
tre de dia que projecta I'Hospi-
tal de Sant Antoni Abat. Aques-
ta residencia aprofitaria també
par! dels terrenys proxims, Sota
l' actual párquing del carrer de
I'Hospital se'n construiria un de
subterrani per a les ambulánci-
es.

Inicialment, tal com va avan-
car el DIARI, s'havia pensat a
aixecar aquesta residencia d' avis
i centre de dia a l' edifici que

r

L'antic teatre ApoHo podria aeoUir una residencia d'a~s iconservar la seva singular platea circular FELlX

ocupen actualment les ofines
administrati ves i l' arxiu de
I'Hospital, situat als jardins
d' aquest equipament hospitala-
ri. El fet que aquest edifici esta
protegit pel Pla Especial i Cata-
leg del Patrimoni Históric-Ar-
tístic i Natural de la ciutat po-
dria fer decidir finalment per
decantar-se ·per l' opci6 de l' an-
tic Apol-Io,

pas sanitaria, ja que, actual-
ment, 1'Hospital vilanoví només
pot acollirmalalts i no pas dedi-
car-se a prestar una funci6 soci-
al.

enalgunes de les casetes situa-
des al carrer de Sant Josep, entre
La Sala i l' Apol-Io. Així mateix,
del carrer de Sant Josep sortiria
un passatge de vianants que por-
taria a una playa pública que es
construiria al costat de La Sala.

Segons l' alcalde, Sixte Mo-
ral, tots aquests projectes i les
solucions urbanístiques .per a
aquesta zona, així com l' obertu-
ra al públic deIs jardins de la
casa de Joaquim Mir, servirán
per a rehabilitar i dignificar
aquest centríc punt de la vila.
No obstant aíxo, l' alcalde pun-
tualitza que encara no hi ha
cap decisió en ferm presa.1

Vilanova, tindria capacitat per a
120 places. La gerent de l'Hos-
pital Comarcal de Sant Antoni
Abat, la doctora Encarna Gri-
fell, havia informat en dec1ara-

La Sala seria un espai museu
que acolliria els entremesos i
el bestiari popular vilanoví

La primera residencia de C3-

rácter públic de Vilanova
Tal com va avancar aquest

periódic l' agost de l' ariy passat;
aquesta residencia d' avis, la pri-
mera de carácter públic de

cions fetes a aquesta Redacci6
que aquest centre permetria do-
nar resposta a la necessitat d' una
assisténcia més social que no

El projecte amb que treballa
l' actual govem municipal tam-
bé inclouria la construcció d' ha-
bitatges socials o pisos assistits
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La Sala, 20 anys tancada
S'acaben les obres que han d'evltarque
avanci la greu degradació de I'espai

S"ha consoljdatI'""lructura'de laSala, avui a cel obert .

-Redaccíé

Amb l~s'obres acabades re-
centmenta La Sala;T Ajunta-
ment de Vilanova í.laGeltní vol
evit!lTqueavan~i l' enrunament
d' aques! teatre, el primer que va
tenir laciutat. Després d' aques-
ta primera actuació d'urgencia,
l' equip de govern espera obrir _
un debat per decidir el futur de
1;equi pament de cara a Iaprope-

]a legislatura,
Amb un pressupost d'uns

72.000 euros, aportats tant per
l' Ajuntament com perla Dipu-
tació de Barcelona,s'ha conso-
lidat l' estructura de La Sala,

'-----' s' han enrunat aquelles parts més
frágils i s'ha netejat el recinte,
Des de principi de legislatura,
comenta Jordi Valls, regidor
d' Acció Territorial, s'havia
dotat d'una partida per fer

una actuació d'urgencia que
no s'ha concretat fins ara.
Abans, la Diputació havia rea-
litzatun avantprojecte de I'obra,
que s'ha encarregat a Urcotex,
empresa especialitzada enobres
de restauraci6, i que, entre al-
tres coses, ha restaurat el Palau
Güell o les, teiIladesde
Montserrat i de la Catectfal de
Tortosa. De moment, va dir
Valls, hem recuperat la visió
del que havia estat La Sala,

-El conegut com a Saló Mar-
fil, fa uns 20 anys que es va
tancar perperill d' enfonsament.
En un primer moment es va usar
com a magatzem, pero la conti-
nuada degradació de l' espai, es-
pecialment lacaigudá de la co-
berta, el va deixar totalment
inutilitzable.

,Pel que fa a la seva rehabili-

, tació i a l'ús que lidonaran, el
regidor va dir que sera el que
tots volguem. Valls va emmar-
car aquest debat en la discussió
del que ha de ser el conjunt de la
pastillad' equipamc::nts que con-

_forma, juntament amll'l' Apol-
lo, prácticament tota aquella illa
de cases. Un debat, va dir, que
seria patetíc que es produís en
una batalla política perqué el
debat sobre J¡na pastilla tan
gran enmig de la ciutat vella
sera molt interessant i s'ha de
fer amb calma,

De fet, des de fa molts anys
es parla de La Sala com unespai
dedicat a la cultnra popular. A
mi sí que m'agradaría que es
destínés a un eqtiipament cul-
tural, vaadmetre la regidora de
Cultura, Teresa Llorens, qui va
recordar, pero, que el seu destí

U"" de les sales Iaterals deI' antic teatre

no esta decidit encara. En' tot
cas, La Sala és un equipament
patrimonial que teníeml'obli-
gació de recuperar.Tant Llo-
rens com Valls -recorden que
aquest és un edificiprotegit,

que s'haura de recuperar res-
pectant-ne el seu taranná, i que
els costos de rehabilitació, se"
gons els primers avantprojec-
tes que tenim, seran molt cos-
tosos.l '
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"La Sala es recuperara tal com
era, aquesta legislatura"

•
El regidor de Cultura vol enllestir el projectei deixar embastat l'Apol-lo

Redacció
La Sala es recuperara

aquesta legislatura, sens dub-
te. El regidor de Cultura vilano-
vi, Joan Ignasi Elena, és con-
tundent quan assegura
I'acabament d'un projecte que
fa molts any que és en l'agenda
deis diferents equips de govern
municipals. Aquesta sera la pri-
mera realització en la zona de la
ciutat vella, la revitalització de
la qual s'ha proposat I'actual
govern municipal com una de
les prioritats de la legislatura.

L' Ajuntament ha reclamat
el suport de la Diputació de
Barcelona en la rehabilitació de
I'equipament com una de les
prioritats vilanovines dins la
Xarxa Local de Municipis. Aixó
avala, diu Elena, la voluntat
d'enllestir el projecte a un ter-
mini curt, i també perque al _
llarg d'aquests anys de par-
lar-ne, ha anat madurant la
idea del que ha de ser la Sala.
L' edifici es va tancar fa més de
20 anys per perill d'enfonsa-
ment. Durant aquest temps s 'ha
anat parlant de la seva reobertu-
ra mentre anava caient fins que,
finalment, fa un parell d' anys es
va consolidar el que queda de la
seva estructura.

Cultura aposta perqué l' an-
tic Saló Marfil recuperi Pespe-
rit que tenia anys enrere. És a
dir, que sigui un espaí amb les
funcions que tenia, un espai
ciutadá, per a les entitats o
per qui hi vulgui fer des d'un

La platea de l' ApoHo es podría salvar iconvertir en una placa porxada

ball de mantons, un concert o
una festa, o un míting o una
assemblea. Cree que la ciutat
demanda que sigui així, con-
cIou.

En aquest sentit i tot i que
encara no es disposa del projec-
te, la idea és recuperar l' edifici
tal com era, amb les llotges al
voltant i un petitescenari, i s'es-
ta mirant si en alguna part es
pot encabir una petita sala
d'exposicions, especialment
pensada per al suport a la crea-
ció més actual.

Aquest projecte trenca amb
la idea llancada de fa anys de fer

de la Sala un espai per la cultura
popular. Sí que una entitat ha
plantejat que en aquella zona
es pensi en la cultura popnlar,
pero es pot fer en el marc
general d'aquella zona. Per-

culturals i sociosanitarís que
permeti regenerar la Vilariova
Vella. En un moment de creixe-
ment de nous barris, l'impuls i
la inversíó pública ba d'anar
a les zones velles, que perme-

¡l/Es rnantindrá l'Apol-lo pero no I
com un teatre convencional" _

que La Sala, diu el regidor, ha
de ser la punta de llanca de la
reordenació de l' anomenada
pastilla de l' Apol-lo, que ha de
ser una zona d'equipaments

ten mantenir la identitat a la
ciutat. És una de les prioritats
del Pla de Mandat 2003-2007, i
sera-el paquet on anirá la gran
inversió de la legislatura.

FELIX

En aquests anys immediats
s 'ha de definir la reordenació de
la zona, tenint en compte que
s'hi ha de construir una residen-
cia per a la gent gran, que és
una de les grans necessitats de
la ciutat. Aixó no ha de ser
incompatible, diu Elena, amb la
recuperació de l'Apol·lo.

El vell teatre, construít a
principis del segle XX i que
actualment és un magatzem
d'andrómines diverses, ha estat
en I'ull de la polémica sobre la
conveniencia o no de conser-
var-lo a causa del seu deteriora-
ment. L' Apol-Io es manté, diu
el regidor, que adverteix, peró,
que no esta ciar que s'hi ha de
fer. En principi, la idea és con-
servar la platea, perqué és l'ele-
ment que tots els estudis mar-
quen i Ii donen valor
arquítectóníc i historie. Tots
aconsellen que es mantingui,
pero cap no diu que no es pot
tirar en terra. Elena no s'aven-
tura a donar terminis a l'obra,
peró sí que vol deíxar endrecat
l'espai en els propers anys.

Una de les possibilitats amb
qué s'especulaés fer-hi una pla-
ea porxada. En qualsevol cas,
I'objectiu no és fer un teatre
convencional, tenint en comp-
te la zona on esta. La reordena-
ció de la zona, que comportara la
urbanització de la Rambla de
Sant Josep, ha de fer pensar tam-
bé en l'Església deIs Josepets,
edifici propietat de I'Hospital
avui prácticament inutilitzat.]
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Desolació per la perdua d'un
Apol-Io reduft acendres
~juntament manté el projecte per recuperar l'emblemátic espal

Ramon Francas
La desolació per la destructora

acció d'un virulent incendi que ha.
reduit a cendres l' historie teatre
Apol-lo ha deixat pas al' esperan-
ea .de recuperar per a la ciutat un
deis seus espais més emblematics.

"---' El govern municipal es va afanyar
a anunciar dimecres, quan encara
no havien passat 24 hores de l'in-
cendi,la seva ferma decisió de
tirar endavant el seu projecte per
convertir l' ApoJ.lo i els solars ad-
jacents en una residencia-centre
de dia per a 120 avis que mantin-
dria la singular platea circular
d' aquest teatre que, paradoxal-
ment, pren el nom del déu rnitolo-
gic de la llum i -la claredat.

El foc es vaoriginar per causes
que es desconeixen. Tot ique al-
guns vems asseguren que va co-
menear cap a les nou de la nit, els
Bombers de la Generalitat no van
rebre I'avís fins a les 21.49 hores.
Vistes les proporcions de l' incen-
di, de seguida s'hi van desplacer
fins .a 11 dotacions, procedents
deIs pares de Vilanova i la Geltrú,
Sitges, Gavá, Vilafranca del
Penedés, I'Hospitalet de
Llobregat, SantFeliu de Llobregat,

'----' El Vendrell o Tarragona. Al final,
en l' extinció hi van acabar treba-
llant 15 dotacions, tot i que si s'hi
sumen els vehicles que van treba-
llar després de quedar controlat el,
foc, les dotacions van pujar fins a
20.

.La intensitat amb que va calar
el.foc va provocar que quan passa-
ven sis minuts de les deu de la nit
cedis la coberta d'aquest teatre de
fusta situat al número 6 del carrer
de Sant Josep, evitant, per un efec-
te de ventilació, que les flames es
propaguessin latera1rnent, segons
va confirmar a peu d'incendi el
cap de la Divisió Operativa dels
Bombers de la Generalitat, Santi-
ago Rovira. EIs Bombers van tre-
ballar durant tota la nit, tot i que
les flames van quedar controlades
cap a un quart de dotze de la nit.
Oficia1rnent els Bombers de la Ge-
neralitat no van donar per extingit
l' incendi fins a les vuit del matí,
No obstant aixo, van continuar
remullant les restes fins a la tarda"
de dimecres.

Espectacular imatge que oferíen les restes de l'ApoH~ la tarda de dimecres, quan els Bombers contínuaven remullant les runes J.LLEó

El gran estrépit causatper l' es-
fondrament del sostre del teatre
va fer creure alguns veíns que s 'hi
hauria pogut produir alguna mena
d'explosió. lnicia1rnent els Bom-
bers van optar per desallotjar pre-
ventivament els vems del nou bloc
de pisos situat al costat de l' histo- .
ric teatre. Els vems, que van se-
guir l' extinció darrere un cordó
policial de seguretat amb uns ros-
tres on es reflectia gran preocupa-
ció, no van poder tornar als seus
dornicilis fins a un quart de dotze
de la nit. Alguns anaven vestits
amb roba curta o amb bates d' anar
per casa, donada la precipitació
amb la qual van haver d'abando-
nar les seves llars. Uns testimonis
d' excepció van ser una parella que _
aquella mateixa nit havia comen-
cat a residir a la:casa del número 5
situada a l' altra banda del torrent
de la Pastera. La virulencia de les
riames va escalfar molt la facana
deIs veins desallotjats, com evi-
denciava el fum que sortia en ser
remullada pels Bombers. L' Apol-
lo va acabar reduít a cendres,

El fet que el teatre, abandonat
des deIs anys setanta, fos de fusta
i que el recinte s'utilitzés com a

"

magatzem va fer que el foc trobés
gran quantitat de materials d' alta
combustió. A banda de magatzem
municipal, l' ApoJ.lo servia per a
dipositar-hi mobles i electrodo-
mestics procedents. de desnona-
ments judicials. El cap deIs Bom-
bers especulava, tot just després
d 'haver -se controlat l' incendi, que
el foc hauria pogut originar-se per
l'acció d'uns indigents que prete-
nien escalfar-se.

EIs mateixos veins de la zona
afmnaven, mentre l' ApoJ.lo en-
cara fumejava, que sovint hi en- .
traven pidolaires i drogoaddictes.
El que sí va voler deixar clar el cap
delaDivisió Operativa deIs Bom-
bers és que l' AjJol.lo~o tenia cap
mena de sistema energetic opera-
tiu, El veínat ha denunciat quepis
Bombers vantardarenretirarunes-
ambuláncies que hi havia estacio-
nades ·al párquing del carrer de
l'Hospital, situat darrere l' empre-
sa de marbres. Segons els veíns, el
perill real estava en la possibilitat
que esclatessin les bombones
d' oxigen de les ambuláncies i un .
dipósit de gasoil. De fet, algunes
fustes enceses .van caure.damunt
les ambuláncies.l ',L~caiXa'~~I'añtic escenari, en~ra perceptible J.LLEÓ
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I Reportatge I

Lláqrimes davant l'espectacle dantesc
Els veins afirmen que hi havia gent que feia vida a I'interior del teatre

El foc era
corn una.
imrnensa
foguera de
SantJoan

/

Guillem Mercader
'L'espectacle del teatre

Apol-lo cremant, dimarts a la
nit, va fer evocar molts records
a molts vilanovins, els que van
bailar, van escoltar sarsuela i
opera o fins i tot van celebrar el
convit del seu casament en
aquest ernblemátic espai vila-
noví. Alguna llágrima es va es-
capar dimarts, mentre les fla-
mes devoraven les tones de fusta
acumulades durant anys en el
teatre convertit en dipósit mu-
nicipald iandromínes.·

L'ambient era d'increduli-
tat entre els vems més propers a
l'Apol-lo. L'espetec provocat
per la caiguda de la coberta va
ser el moment de més ensurt
d'una nit de cares llargues, com
les que feien l' alcalde i els di-
versos regidors municipals que
es van desplacar fins al peu de
l'incendi. Molts d'ells devien

lamentar-se internament del fet
que el projecte de reforma de la
Sala i I'Apol-lo, que es posara
en marxa aquest any, hagi arri-
bat uns mesos tard per evitar la
destrucció del teatre,

L' abundancia de material
combustible, especialment fus-
ta, va fer que el foc tingués una
gran virulencia i es va convertir
en una gran teia, una irnmensa
foguera de Sant Joan al mig del
nucli antic, que es veia des de
tota la ciutat. Als vems, alguns
deis quals esperaven en pijama
i bata poder tomar a casa seva,
l' incendi no els va sorprendre,
ja que ja havien advertit la pre-
sencia de persones que feien
vida a l'interior del teatre, Un
d'aquests veins va declarar a
Catalunya Radio que va veure
sortir del recinte del teatre una
persona amb dos carros de la
compra' plens de roba i altres
pertinences, mornents abans que
comencés l'incendi. Ja havíem
avisat l' Ajuntament que aquí
hi dormia i hi feia vida gent;'
explicava.l • L'incendi, que era visible des de tota la ciutat, va mobilitzar bombers, personal sanitarí i policia FOTOS, FELlX, J. LLEÓ, MANUEL, L BERNET, SONIA RUIZ

"
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Un magatzem municipal sense condicions
Moral diu que tot el que s'hi guardava lino revestia cap importancia"

GuiUem Mercader

L' alcalde de la ciutat, Sixte
Moral, va confirmar dimecres
en roda de prernsa: la intenció
del seu equip de govern de resi-
tuar tots els espais municipals
que ara es fan servir com a ma-
gatzem sense tenir les condici-
ons adequades, com era el cas
de l' Apol-lo i és encara el de la
nau de l' antiga fusteria de Pire-
1li, on es guarden elements com
les carrosses deis Reis sense
cap mesura de seguretat, o l' es-
glésia deis Josepets, on encara
'dormen' els gegants i les rnu-

-/ lasses,
Moral va assegurar que l' an-

tic teatre servia de magatzem
de l' Ajuntament, pero va afe-
gir que els materials que s'hi
guardavenno revestien cap ti-
pus'a:i~fJÍ~rtimcia, En canvi,
el r~gld8fiid':Acció Territorial,
Jordi Valis, va especificar que
l' Apol-lo es feia servir com a
dipósit (no s'hi treballava cada
dia, va afirmar), i que l' Ajunta-
ment tenia intenció de desfer-se
deis materials emmagatzemats,
També va confirmar que s'hi
guardaven mobles i estris pro-
vinents d' antics desnonaments
judic~al~= _.",,-;,

Aquesta-sinJ'ació de deixa-
desa feia més de 30 anys que
durava, des que I'antic teatre va
tancarles seves-portes. L'espai
no reunia les condicions mini-
mes d'habitabilitat. No dispo-

<sava ni tan sois de fluid eléctric.
.:» "EIsresponsablesmunicipals

es van acollir a l' asseguranca
general de l' Ajuntament en ser
preguntats sobre les possibles
indemnitzacions als veíns que
van veure afectats els seu s pi-
sos, Segons Moral, els desper-
fectes van ser ocasionats per la
forca de l' aigua que els bom-
bers van haver d'utilitzar per
ruixar I'edifici i evitar que les
flames s'hi propaguessin. L'al-
calde va explicar que els ins-
pectors municipals ja han visi-
tat els pisos afectats. Pel que fa
a la possibilitat que els vems
denuncim l' Ajuntamentperres-

ponsabilitat civil, I'alcalde va
dir que facin el que hagin de
fer.

Un espai 'concorregut'
L' alcalde també va afirmar

que s'esta recollint informació
sobre les denúncies que els ve-
ins afirmen haver fet a l' entorn
de la presencia d' ocupes a I'in-
terior de I'antic teatre (vegeu
pagina 2), Aquest periódic ha
pogut confirmar entre els vems
de la zona que la presencia de
gent dins l' Apol-lo era habitual,
De fet, el cap de la Policia Lo-
cal, Dionis Ginés, va afirmar en
decc1aracions a SER Penedés-
Garraf a peu d' incendi que tot
fa sospitar que ha estat un
incendi provocar, Va assegu-
rar que la zona és concorregu-
da per gent de düerents ten-
déncíes, sense especificar
quines.

El regidor Valls, a pregun-
tes d' aquest periodic, va asse-
gurar que el párquing que l' em-
presa d' ambuláncies Transport
Sanitari de Catalunya té al car-
rer de l' Hospital té llicéncia
municipal, En aquest aparca-
ment hi ha un diposit de gasoil
que els veíns van témer que
explotés a causa de la proxirni-
tat de les flames,

Moral, per la seva banda, va
explicar que l' enderroc de les
restes de l' Apol-lo i la retirada
de les runes, que ja s'ha iniciat,
es fará intentant evitar al má-
xim les moles ties,

Sixte Moral va agrair la tas-
ca portada a terme pels bom-
bers, els cossos policials i els
serveis d'emergencies médi-
ques, com també deis responsa-
bles municipals i de les compa-
nyies de gas i aigua. AIgú pot
dir que és la seva obligació,
pero van fer una actuació
rápida i correcta, També va
explicar que va rebre la trucada
de la consellera d' Interior,
Montserrat Tura, i de la sotsde-
legada del Govern central a
Barcelona, Carme Sanrniguel,
el mateix dimarts a la nit.l

Vista panorámica de la zona de l'Apol-lo, abans i dnrant I'incendi de dimarls 'a la nit FÉUx

I Parentesi I

A/gunes preguntes sobre t'Apol-lo

L' Apol-lo ja no hi és. Ja és tard per parlar del carrer per part deis ciutadans que van sortir
seuvalorarquitectonicodesímboldelaVilanova a veure el foc. A qui cal adrecar-les? Ningú
d'una epoca, No val la pena pensar que calia no n'és responsable? Dins meu es barallen
restaurar i que no, Tot va ser fum i res més, sentiments d'indignació davant la manca

Dins meu bullen preguntes que no sé qui ha de d' informació, Ara el fum ha marxat i les
contestar: Com es va iniciar el foc? Hi havia els peques restes que s'han consumit durant la
sistemes de seguretat que la normativa exigeix? nit les enderroquen amb pressa. Costa
Teniaalguntipusd'asseguran9a?Estainventariat d'imaginar que no fa ni 12 hores aquí hi
totel que hi havia a dins'i S'está investigant com., havia l' Apol-lo. Ara som, tots els vilanovins
ha passat? Es demanaran responsabilitats per la" i vilanovines, una mica més pobres,
desaparició d'aquest edifici singular? Júlia Pilar SolerGarcia.

Aquests dubtes i molts més es van sentir al Veioadel cerrer Hospital



L'Apol-lo, un teatre centenari
Amb la desaparació de I'edifici es perd una part del patrimoni vilanoví

J.M.G.
Amb la desaparaci6 del Tea-

tre Apol-lo, tot i que estava en
desús, es fon una part del patri-
moni de Vilanova i la Geltrú i
també de la historia de molts
vilanovins que ha estat lligada a
aquest recinte.

Abans de convertir-se en tea-
tre l' espai que fins dimarts ocu-
pava l' Apol-Io eren uns jardins
que va construir el marques de
Sama, aprofitant la compra de
l' antic hort del Convent de les
Carmelites a la rambla deIs Jo-
sepets al 1878 ..

"---- L'espai sanomenava Jar-
dins de l' Apol-lo tenia una pista
de ball per a l' esbarjo dels vila-
novins. Amb el temps, el Jardins

Apol-lo van ser cedits al'Hospi-
tal de Sant Antoni Abat i van
continuar fent funcions de sala
de ball, cobrint -se amb una teu-
lada per tal de protegir l' espai on
es ballava. També s'hi va cons-
truir un café.

Els Jardins de l' Apol-Io van
continuar acollint les sessions
de ball de les vigílies i els dies
festius fins al6 d'agost de 1898,
quan van cornencar les prirneres
representacions, encara que en
un escenari provisional. L' es-
trena oficial del Teatre Apol-lo
es va portar a terme el 20 de
maig de 1899.

Els arquitectes del Teatre
Apol-lo van ser Francesc Caba i
Joan Ventosa, que van aprofitar

I ParEmtesi I
~'

Nit de cendres

Dimarts nit... Sento sirenes persistents ... M'arriba 1'010r de
la cendra ... És com un pressentirnent... El corc ha caigut presa
de les flames que en el seu bes luxuriós s'emporten el que
queda de la fusta treballada amb vell i infinit amor. .. de fa
centúries, i també el resso de l'art, i de les animes d'altres
epoques que en gaudien ... 1 també les notes intangibles que
romanen penjades dansant lleument a les cúpules del record ...
La mirada d' Apol-lo allá des de les alcades plora Ilágrimes de
cendra ... El furor deIs rornántics ingenus que creien possible
recuperar un somni ... Ploren llágrimes de cendra ... 1Talia s'ha
tapat els ulls ... Cendra ... 1a través del fum de la meva cigarreta
veig el que va ser, va deixar de ser i ja no sera ... Escenari
intemporal com les manifestacions dels artistes que et volien
sorprendre ... Ara, ja no tenim on anar, orfes som i serem i
errátics caminarem com fantasmes sense edat... Assumim
d'una vegada que la nostra bella ciutatja no és sin6 un record ...
que la ciutat de les arts Cl,!,Ieva ser ha sucumbit al tecnocratisme
més vehement... Adéu germans de les arts, ens retrobarem en
l' eternitat o potser en alguna altra ciutat!

Isabel Laso. KathArsis TheAtre

Andrómínes imobles veUs s'aplegaven a la platea de l' ApoHo

els materials de l' antic Teatre
Tívoli, que acabava de ser ad-
quirit per la Casa d'Empara, per
aixecar aquest nou espai esce-
nic. A partir de llavors el Teatre
Apol-lo es va convertir en un
deIs centres d'atracci6 deIs vila-
novins .

.L'escenari de l'Apol-lo va
ser ellloc on es van representar
operes, sarsueles, circ, obres de
teatre i altres activitats relacio-
nades amb el m6n escenic. La
seva epoca d' esplendor va ser
els anys 40 i 50, quan l' escenari
de l' Apol-lo va ser trepitjat per
les figures més rellevants de
l' epoca, com el tenor Marcos
Redondo, al qual, diuen, li agra-
dava actuar a I'Apol-lo per la
seva sonoritat, El tenor també es
va fer molt popular a Vilanova
per la seva afici6 als ranxos ma-
riners i no perdia l' ocasi6 d' anar
a la platja per reunir-se amb els
pescadors vilanovins i gaudir
d'un bon ranxo de peix.

Al 1907 es va adaptar la sala
de I'Apol-Io per fer-hi cinema i
hi van passar les estrenes del
moment, De fet, aquesta seriaÚ
darrera funci6 de l' Apol-Io: la
projecci6 de pel-lfcules i l'útima
obra de teatre que es va poder
veure a l' escenari va ser Don
Juan Tenorio, de José Zorrilla,
que va representar la Compañía
de Comedias de Francisco Mora
el31 d'octubrede 1960. Una de
les característiques de l' Apol-lo
era la seva forma tipus circ amb
una cúpula i un espai circular
que delimitava el pati de buta-
ques i un altre de rectangular que
era l' escenari i els camerinos.l

Baixada del teló

Redaccíé.
La darrera vegada que es'va

obrirel Teatre Apol-lo, després
del seu tancament, va ser el 16
de maig de 1971. Aquell diu-
menge l'escenari de l' Apol-lo
va acollir el III Aplec de Corals
del Penedés.

L'aplec de cantaires, orga-
nitzat per la Coral Flonc de
Vilanova i la Geltrú, que va

dirigir per primera vegada el
músic Marc Martínez Rex, es
va fer a l' Apol-lo perqué en
aquells moments no hi havia
un altra espai per acollir aques-
ta trobada. Els técnics munici-
pals van haver de treballar per
habilitar el teatre i evitar pro-
blemes de seguretat. L' aplec
es va celebrar amb éxit, tal com
va informar el DIAR!.


