
e , reportatge entre l'Apol·lo i la Sala e , reportatge

'l·

EL LLOC DE
L'ESPECTACLE:

A VILANC)VA

".-.

Laia Escriba i Antoni Ramon,

arquitectes

Recentment el Teatre Principal va acollir una exposició sobre els lIoc

deis teatres a Vilanova i la Geltrú. L'exposició donava a coneixer els

treballs deis estudiants d'arquitectura d'una assignatura dedicada a

I'arquitectura teatral, en el marc de la qual es va proposar com a

exercici la posada en escena de Fedra de Racine al Principal, a la Sala a

l'Apol·lo. Els arquitectes Laia Escriba i Antoni Ramon van organitzar

aquesta mostra junt amb Noemi Cusine i Alfons Marquez de

l'Ajuntament.

Quan el foraster comenca a endinsar-

se en el passat de Vilanova i la Geltrú,

de seguida se n'adona que I'esperit te-

atral ha acompanyat la historia

d'aquesta vila des deis seus oríqens.

Capital del Garraf, Vilanova és una ciu-

tat on la tradició de I'espectacle s'ha

anat desenvolupant sempre íntima-

rnent relacionada amb la vida deis seus

habitants.

Les testes tradicionals estan plenes de

formes teatrals autóctones fruit de l'es-

forc deis vilanovins, que any rera any

s'apleguen en múltiples associacions cul-

turals. En aquests celebracions, places i
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carrers esdevenen espais escenics que

emmarquen espectacles d'equilibri, de

ritme, de música, de foc. .. Hom pot emo-

cionar-se contemplant un castell, animar-

se al ritme del Ball de Bastons o endimo-

niar-se amb la Mulassa. Són tradicions

vives que estransmeten d'avis a néts. Tra-

dicions que mostren com la ciutat ser-

veix d'espai escenic: potser fins i tot ha

estat pensada per a ser-ho.

És a mitjans del segle XVIII, quan el rei

Caries 111va permetre que Vilanova obrís

cornerc amb les Arneriques, que la ciu-

tat viu una efervescencia económica

molt important. Un progrés que no es

limita a una acumulació de riqueses, sinó

que reporta una inversió en cultura. És

aleshores que es funden les primeres 50-

cietats recreatives, Ilocs de trobada i d'es-

barjo. D'aquesta manera, a principis del

segle XIX, apareixen els majestuosos jar-

dins del Tívoli, del Recreo, del Prado i

tants d'altres. Vilanova va ser anomena-

da I'Havana Xica, tant per la frondositat

deis seusjardins de reunió com per l'arn-

bient de gran ciutat alegre que el con-

tacte amb l'illa de Cuba li anava donant.

Aquest ambient festiu i cultural ja no

abandonaria la ciutat; i alió que va co-

menear com a jardins de refresc, dona

lIoc a espais per a l'espectacle perma-

nents! a cobert. El 1804, Pere Gurná eri-

gí el primer teatre de Vilanova: la Sala,

un espai de planta quadrada cobert amb

voltes que servia tant de teatre com de

sala de ball.

Durant tot el segle XIX i a principis del

segle XX aniran florint a Vilanova gran

quantitat de teatres públics i privats. So-

lien situar-se sobre I'eix vertebrador de

la rambla i les seves immediacions. El

Principal, l'Artesá, el Bosc, el Tívoli, -que,

al cedir el seu solar per construir la Casa

d'Empara, va ser desmuntat peca per

peca i reconstrurt en terrenys de l'hospi-

tal pels arquitectes Caba i Ventosa, re-

naixent sota el nom de Teatre Apol-lo,

teatre de planta circular arnb estructura

de fusta i ur;¡aesplendida caixa esceni-

ca- i alguns altjés. En aquests teatres s'h.i.. .
representava ópera, teatre, circ i sarsue-

la, ... fins que a principis deis segle XX, el

cinema irromp en aquestes sales.. que

entre L'Ap o l-l o i la Sala

I'incorporen alternant-Io amb la seva pro-

gramació habitual. A poc a poc el cine-

ma va prenent lIoc al teatre i així el Tea-

tre Artesa esdevé Cinema Diana, el Teatre

Bosc, Cinema Bosque ...

Avui tan 5015 hi ha funcionant d'una ma-

riera.estable un deis més de deu teatres

que havia tingut Vilanova. Alguns tan sois

estan tancats: d'altres s'han enderrocat per

aixecarblocs de pisos; i d'aquesta manera~
elllegat teatral que fou I'orgull deis vila-

novins pot esdevenir un episodi tancat

pertanyent al passat.

Peró la Vilanova del present no és una

ciutat que hagi donat I'esquena a I'espec-

tacle, sinó que les seves festes tradicio-

nals i les noves -el Carnestoltes, la Festa

Major, la Fira del Circ...- així com les asso-

ciacions que els hi donen vida, són de les

més vitals de tot Catalunya.

Davant d'aquesta realitat és inevitable

pensar en el futuro I aquest futur creiem

que pot plantejar-se revitalitzant espais

originaris, estretament Iligats a l'essencia

teatral de Vilanova, espais amb un interés

i singularitat destacats. En concret ens

referim a la Sala i a l'Apol-lo,
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Des del coneixement que ens ha do-

nat l'haver treballat en una proposta

académica de posada en escena a la

Sala, l'Apollo i el Principal, ens per-

metem expressar el nostre parer.

En primer lIoc som de I'opinió que cal

plantejar un debat amb el mínim de

passió i el rnáxirn de dades objectives.

Caldria saber: I'estat de construcció

deis edificis, les obres que serien ne-

cessaries per a adequar-Ios a la nor-

mativa de locals de pública concurren-

"c)a; el valor historie i arquitectónic

d'aquestes sales; el seu ús en el con-

junt d'espais espectaculars de

Vilanova; caldria saber els costos

d'aquesta operació, pero sobretot el

parque de fer-Ia,

De totes maneres, el que necessiten

aquests espais no és una rehabilitació

cara que els restitueixi a un estat d'es-

plendor, que potser mai va existir, sinó

senzillament tornar a la vida, que s'hi

comencin a fer coses i obrir-se. Així ens

ho va explicar Jean-Guy Lecat, direc-

tor técnic del teatre de Peter Brook,

que arreu del món s'ha dedicat preci-

sament a aixó. •

37


