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El 29 de novembre de 1988 el Centre de Lectura i el Col·lectiu de Teatre
La Vitxeta van plasmar en un document la voluntat de treballar conjuntament
per contribuir a:
«- la dinamització i reivindicació del Teatre Bartrina, com un dels espais més assequibles i funcionals de la ciutat, adequat a les característiques
d’aquest i altres col·lectius semblants.
- donar un servei als socis i a la ciutat en general.
- ratificar la llibertat d’utilització del Teatre Bartrina per part de la Vitxeta
amb el profit mutu a totes dues entitats».
Al mateix temps, el Col·lectiu de Teatre La Vitxeta editava un manifest, El
Bartrina, un teatre necessari, on s’afirmava que «el Bartrina compleix exactament la missió que li pertoca. Servir la quotidianitat o, si voleu, la normalitat
d’un esdeveniment artístic i lúdic com ho és el teatre. La ciutat necessita d’una
alternativa com aquesta i al teatre del carrer Major li calen unes quantes obres
i, sobretot, l’afecte dels reusencs, que no seria bo que es polaritzés en una única
direcció».
El 30 de novembre de 1988 en un roda de premsa convocada a l’escenari
del Teatre, el secretari general del Centre, Joan Ballester, deia «que una vegada
acabades les reformes del Teatre Fortuny ara és precís enfocar tots els esforços
cap a la recuperació del Teatre Bartrina amb l’esperança de poder crear-se un
consorci» (portada del Diari de Tarragona de l’1 de desembre de 1988). Tota
una premonició, aleshores utòpica, del que finalment ha esdevingut.
Segons el president de la Junta Directiva del Centre de Lectura de 1988,
Josep M. Balañà, els primers passos en la reivindicació del Teatre ja es van fer
cinc anys abans, el 1983, quan es va fer arribar a la Generalitat –el director
general de Música, Teatre i Cinema de la Generalitat era llavors Jordi Maluquer–, un primer avantprojecte de les obres a escometre, principalment a l’escenari del Teatre, per la qual cosa ja s’havien adquirit els immobles contigus
de Cal Iglésias que tocaven paret per paret amb l’escenari. L’1 de març de
1983 el Centre de Lectura va elaborar un dossier sobre les necessitats reals i
immediates de l’entitat, ja que eren a prop del 125è aniversari. El dossier va
ser lliurat al conseller de Cultura, Max Canher, amb el propòsit d’aconseguir
la col·laboració institucional de la Generalitat. S’hi considerava necessari tre-
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ballar en la resolució i posada al dia de la infraestructura material de vàries
dependències del Centre, entre les quals el Teatre Bartrina era el problema
més gruixut: «El tercer problema, sens dubte el de major gruix i dimensió per
tal com és també aquell la resolució del qual més de conseqüències positives
i duradores comportaria, és el de la restauració i l’equipament adequat del
Teatre Bartrina. Una restauració que caldria efectuar amb un respecte total
i absolut envers la seva configuració originària i un equipament que li hauria de permetre atenir-se al compliment de les normes vigents del reglament
general de la policia d’espectacles públics i d’activitats recreatives. El Teatre
Bartrina, ja d’ençà la seva fundació el 1904, ha estat a Reus l’escenari per
excel·lència de tota mena de manifestacions populars i una lliure palestra de
l’opinió ciutadana, exercint així unes funcions que han transcendit de molt els
límits de l’interès i de les possibilitats del Centre de Lectura, fins a inserir-se
de ple dins la vida comunitària reusenca i jugar-hi un destacat paper en tant
que eix catalitzador de tot d’actes públics d’àmplia ressonància». La petició no
va aconseguir el ressò desitjat i les col·laboracions que es van obtenir de la
Generalitat pels actes del 125è aniversari no van anar en la línia de millorar
l’infraestructura del Centre.
Segons les declaracions de Balañà al Diari de Tarragona el novembre
de 1988, l’anterior president de la Diputació, Josep Gomis, havia manifestat
el seu interès a participar en la restauració, mentre que l’alcalde de la ciutat
deia, en referència a la immediata reobertura del Teatre Fortuny, «que l’Ajuntament hi participaria en les properes temporades d’espectacles a banda del
que es pogués fer al Fortuny». Balañà manifestava també al Reus Diari de la
primera setmana de desembre de 1988 «que a partir d’ara el Centre comença
una campanya de gestions per a restaurar el teatre Bartrina. Fins ara no s’ha
pogut finançar perquè hi havia un altre teatre en restauració».
Fent públic el document reivindicatiu del Teatre Bartrina en uns moments
en què s’inaugurava el nou flamant Teatre Fortuny, es pretenia cridar l’atenció
del món cultural perquè l’atracció generada pel Teatre Fortuny no buidés ni el
contingut ni la programació del teatre que estava en pitjors condicions.
Es donava el tret de sortida a unes gestions per a les quals es requeria
una fe cega i molt de voluntarisme. Les possibilitats reals d’aconseguir atreure
la inversió requerida, després d’haver vist el resultat de les gestions anteriors,
eren molt limitades.
A partir del compromís adquirit pel Centre de Lectura, pel Col·lectiu
de Teatre La Vitxeta, per altres entitats, per les Seccions del mateix Centre,
i també de la voluntat manifestada per l’Ajuntament de Reus de no deixar
sol el Teatre Bartrina, s’hi van incorporar més activitats que mai. Unes més
ambicioses, altres ja habituals (Cineclub) i algunes més innovadores que van
anar acostant el Teatre a un públic cada vegada més nombrós (teatre infantil
amb Rialles, teatre escolar –Eina d’Escola o les campanyes d’ensenyament de
l’Ajuntament–, les programacions de l’IMAC, les activitats dels Instituts, les
estrenes dels espectacles de La Vitxeta, del TEBAC, del Grup de Dansa Neoclàssica, dels grups de música del Centre, les Escoles d’estiu, els Premis Reus
o l’Exposició Concurs-Nacional de Roses).
El següent pas en el procés d’atreure inversors va produir-se el març de
1989, quan la Revista del Centre va editar un monogràfic amb el títol «El
Bartrina un teatre per a la ciutat?» on, des de la línia editorial, passant pels
articles de Josep Murgades, Pere Anguera, Joaquim Mallafrè o Anton Pàmies (qui hi definia les intervencions arquitectòniques previstes), fins al recull
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d’opinions que donaven «sobre els records, sobre l’estat de conservació del
teatre o sobre quina funció sociocultural s’hauria de desenvolupar al Teatre
Bartrina» Josep Abelló (alcalde), Ernest Benach (regidor de Cultura), Dolors
Juanpere (Col·lectiu de Teatre La Vitxeta), Jaume Vidal i Alcover, Ramon Gomis, Ramon Amigó, Josep M. Fargas (gerent del Teatre Fortuny), Misericòrdia
Besora (escola de Dansa del Centre), Ramon Llop (exdirectiu del Cineclub i
del Teatre de Cambra del Centre), i el Grup de Dansa Neoclàssica del Centre,
«es reclamava la recuperació física del teatre».
El juny de 1989 Joan Ballester accedeix a la presidència del Centre de
Lectura. Una de les primeres decisions fou la de nomenar, per primera vegada, un director del Teatre Bartrina. Aquest gest de Joan Ballester de nomenar
director a Xavier Filella es veu com un compromís per sortir del criteri existent fins a llavors, pel qual les relacions de la Junta del Centre amb el Teatre
es portaven des de la Secretaria o la Presidència. Es tractava de donar un nou
pas qualitatiu amb el qual es pretenia involucrar molts sectors ciutadans.
A partir de la col·laboració cada vegada més estreta amb l’Ajuntament,
coordinada primer amb Ernest Benach i després amb Lluís Miquel Pérez,
s’establien les bases necessàries per endegar un gran nombre de gestions per
comprovar si algú es mostrava receptiu a la reivindicació feta des del Centre.
El 1991 és l’any clau en les gestions que van permetre agafar l’últim
vagó de l’últim tren de la restauració del Teatre. No va passar com el 1986
quan Xavier Amorós, l’incansable reivindicador del Teatre, acompanyat de
Josep Abelló i Lluís Pasqual, van intentar negociar-la amb Javier Solana, aleshores ministre de Cultura, de qui van rebre la resposta, via director general
de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM), José Manuel Garrido
Guzmán, «que hi havia peticions més velles que la del Bartrina, de més de
seixanta teatres almenys tan valuosos com aquest».
El 1991 coincideixen una sèrie de condicions favorables. El ministre de
Cultura de l’Estat és Jordi Solé Tura, el ministre d’Obres Públiques és Josep
Borrell, Xavier Amorós encara és senador a Madrid i Lluís Miquel Pérez serà
diputat a Madrid a més de regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus.
Assabentades totes les persones que es mouen al voltant del Centre de
Lectura i del Teatre Bartrina que el Ministeri d’Obres Públiques havia participat en una fase anterior, iniciada el 1983, en la restauració de 50 teatres
de l’Estat espanyol, amb un cost de 8.600 milions de ptes., dels quals Obres
Públiques n’havia aportat 4.500, els ajuntaments i comunitats autònomes
3.500 i el Ministeri de Cultura 750 mitjançant l’Institut Nacional de les Arts
Escèniques, i que existeix la possibilitat d’afegir-s’hi en una nova llista, amb
la qual el Ministeri vol tancar el compromís de restaurar el patrimoni teatral estatal (llista coneguda com addenda); és el moment de tornar a provar
d’incloure-hi el Teatre Bartrina. Si altres gestions amb la Generalitat, amb la
Diputació o amb empreses privades no havien donat cap resultat, ja que totes
deien que ja n’hi havia prou amb el Teatre Fortuny, ara per tornar-ho a provar,
demanant-ho una vegada més a Madrid no s’hi perdia res. En el pitjor dels
casos es tornarien a rebre les carabasses del 1986.
Per iniciar les gestions amb el Ministeri de Cultura calia saber, però,
quins tràmits eren necessaris per poder ser inclosos en la famosa addenda
dels teatres a restaurar.
A causa de la insistència de Xavier Amorós amb Joan Francesc Marco,
director general de l’INAEM, es desplaça a Reus l’assessor en matèria de teatres del Ministeri de Cultura, l’arquitecte madrileny Miguel Verdú, tècnic amb
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qui Anton Pàmies mantenia relacions professionals.
En un dinar en un restaurant del raval de Sant Pere al qual assisteixen
Pérez, Amorós, Ballester, Filella i Pàmies, s’explica a l’arquitecte madrileny la
necessitat i la idoneïtat del projecte de restauració del Teatre, ja que l’equipament es troba en una fase de greu deteriorament que pot portar a la clausura
i eliminació de l’activitat que en aquells moments s’hi realitzava. Després del
dinar es fa una visita d’obres al Teatre que, segurament, resultà fonamental
per a l’informe tècnic posterior que va augurar la reforma del Teatre. Miguel
Verdú va quedar sorprès per les possibilitats del Teatre, la seva arquitectura i
la platea basculant. Després de mostrar-li també l’edifici del Centre de Lectura, on s’observava un flux important de gent i d’activitat cultural, Verdú es va
convertir en la persona que podia donar fe que el Bartrina no era un teatret
qualsevol. A partir d’aquesta visita s’albirava la possibilitat d’una inversió
pública de la qual se’n podria obtenir una rendibilitat futura immensa.
El detall de l’activitat que, temporada rere temporada es feia al Teatre,
i que va quedar resumida en l’article publicat pel director del Teatre a la Revista del Centre el maig de 1991, on es destacava que, durant la temporada
1989-1990 s’hi havien representat 112 espectacles amb una ocupació total
de 177 dies i que en la temporada 1990-1991 es sobrepassarien els 180
dies d’ocupació efectiva del Teatre; es va fer arribar al Ministeri, a Madrid,
per tal de corroborar que una vegada acabades les obres no passaria com en
altres teatres, que una vegada restaurats gaudeixen de poc rendiment cultural.
Abans, el 16 de març de 1991, s’havia inaugurat oficialment el nou vestíbul
i els nous serveis sanitaris de la planta baixa del Centre de Lectura, una intervenció obligada per tal de dignificar unes precàries instal·lacions que fins
aleshores no reunien les condicions de dignitat mínimes. Conjuntament amb
la inauguració d’aquests nous serveis es van presentar, en unes cartelleres
instal·lades al mateix vestíbul del Teatre, els plànols de l’avantprojecte per
a les obres de recuperació del Teatre, realitzats per l’arquitecte Anton Maria
Pàmies Martorell i l’arquitecte tècnic Jordi Royo Bieto.
El 22 de desembre de 1991 va visitar la nostra demarcació el ministre
d’Obres Públiques, Josep Borrell, per inaugurar diverses obres dels voltants
de la ciutat, com la nova antena de la Mussara. En l’agenda del dia constava
la visita al Teatre Bartrina, un moment que no es podia desaprofitar per insistir amb la voluntat d’incloure’l a la llista de teatres de l’Estat espanyol que
calia restaurar. Era el moment, segons Lluís Miquel Pérez, «d’agafar, sinó el
vagó principal, almenys el darrer vagó ministerial que permetés tard o d’hora
accedir a l’ajut sol·licitat».
Després de la visita del ministre, Xavier Amorós torna a agafar la iniciativa. El 22 de gener de 1982 s’adreça, amb tres cartes diferents, a Joan Francesc
Marco, a Antonio Llardén, sotssecretari del Ministeri d’Obres Públiques, i a
Jordi Solé Tura, ministre de Cultura. En la carta a Joan Francesc Marco escriu:
Benvolgut amic,
Saps detalladament –no cal dir-ho– la nostra necessitat i el nostre gran
desig de restaurar el Teatre Bartrina. En la darrera conversa, ens vas dir que
ara calia articular l’acció del vostre ministeri amb el d’Obres Públiques. Fa tres
setmanes va venir a Reus Josep Borrell, i l’alcalde –al qual ja coneixes– va ferli el prec. El ministre va tenir temps de visitar el teatre. Vam explicar al ministre
Borrell els contactes que ja havíem tingut amb tu i la visita de l’arquitecte.
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Josep Borrell ens va dir que encara que l’operació de restauració de teatres és
a punt de concloure, encara li queda una resta de diners.
El que ens passa ara és que no sabem què hem de fer. Avui escric al ministre Jordi Solé Tura i també escric a Antonio Llardén. Per a Reus i els reusencs
aquesta fóra una gran ajuda. La Generalitat, amb la Diputació i l’Ajuntament,
ha restaurat el Teatre Fortuny, però no és suficient per a l’afecció al teatre que
hi ha a Reus; estem convençuts, (després de fer càlculs que hem procurat dur a
terme amb la major objectivitat que ens ha estat possible) que som una de les
tres o quatre poblacions d’Espanya amb un major nombre d’espectadors de teatre a proporció dels habitants. Necessitem, doncs, els dos teatres que per això
existeixen, perquè van ser fruit de les necessitats. El Teatre Bartrina ha ofert
sempre una programació més avançada. Si veiessis la programació al llarg
dels anys, especialment a partir del 1920, suposo que et sorprendria agradosament. El president de la Generalitat troba que amb un teatre és suficient. I no
és cert en absolut; a banda que és un pecat deixar enrunar el Bartrina.
Et prego que vulguis dir-nos el que hem de fer. Seria greu quedar-nos fora
de joc per no plantejar bé la petició.
Amb tot l’afecte,			
					
Xavier Amorós i Solà
				
El coneixement que a Madrid hi havien bones referències de com era
el Bartrina i del què s’hi anava fent, i les possibilitats de futur que oferia
l’equipament van influir en el fet que, des del Centre i des de l’Ajuntament,
es forcés la màquina i es lluités per aconseguir les subvencions necessitades.
Així, en quatre visites successives a Madrid, els anys 1991 i 1992, hi anaren
a fer gestions amb el Ministeri d’Obres Públiques l’alcalde de la ciutat, Josep
Abelló; el president del Centre, Joan Ballester; el director del Teatre, Xavier
Filella, i el regidor de Cultura, Lluís Miquel Pérez, acompanyats, quasi bé sempre, pel considerat ambaixador oficial del Teatre, Xavier Amorós. Va ser clau
el seu paper com també, en la concreció de l’acord, el de Lluís Miquel Pérez,
que va aprofitar les obligades estances a Madrid en la condició de diputat per
establir contactes amb càrrecs importants de diferents ministeris.
Semblava, doncs, que el cercle s’anava tancant i que les gestions amb el
Ministeri d’Obres Públiques i el Ministeri de Cultura estaven suficientment
coordinades com per poder pensar que la utòpica reivindicació del 1988
anava agafant cos i que per primera vegada existien possibilitats reals que la
inversió es portés a terme.
El 14 d’abril de 1992 el diari El Observador, de Barcelona, detallava
la roda de premsa conjunta dels Ministeris d’Obres Públiques i de Cultura
en la qual facilitaven l’addenda, la llista complementària al programa dels
50 teatres previstos inicialment. La nova llista incorporava 10 nous teatres
susceptibles de restaurar-se amb diners públics. El Bartrina era un dels 10,
juntament amb teatres com el Principal de Girona, el Teatre de Maó, el d’Arnedo, el de Tui, el d’Aranjuez, el de La Laguna i el Gran Teatro Cervantes
de Tànger. Només quedava superar els tràmits administratius. Calia complir,
segons els serveis tècnics dels ministeris, quatre requisits perquè els ministeris
hi poguessin invertir: que la titularitat del teatre fos pública, que fos d’interès
arquitectònic, que fos viable una programació teatral continuada i que el cost
econòmic pogués ser finançat.
Unes gestions administratives que necessitaren molt enginy i que fins
i tot Joan Ballester va definir com si fos «una operació d’enginyeria cultu-
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ral». Després de moltes consultes, principalment entre l’advocat del Centre,
Ramon Marcer, i els tècnics de l’Ajuntament, entre els quals hi va tenir molt
a dir Jordi Lamas, i el mateix alcalde, Josep Abelló, es va decidir comunicar
a Madrid que la fórmula decidida conjuntament entre el Centre de Lectura
i l’Ajuntament fóra la de la cessió del dret de superfície del solar ocupat pel
Teatre a l’Ajuntament per un període de 30 anys. Madrid ho va considerar
suficient.
El 22 de juny de 1992 en assemblea extraordinària de socis del Centre
de Lectura s’aprovà per unanimitat les propostes d’acord realitzades per la
Junta del Centre on es segregava la parcel·la corresponent al conjunt de la finca del carrer Major 15, per tal de separar-la de l’escriptura total del Centre. A
més s’acorda: «se separarà d’aquesta escriptura la part que correspon al jardí
per tal de poder-la aportar junt amb l’edifici del carrer l’Abadia número 9, a
la remodelació del teatre i al seu entorn urbanístic». L’assemblea va decidir
atorgar el dret de superfície del solar del Teatre per una durada mínima de 30
anys, per incloure el Teatre al programa estatal de subvencions per a la recuperació de teatres. També s’acorda establir un període prudencial per realitzar
les obres de tres anys i que el Centre es reserva el dret d’ús del Teatre durant
un període de 115 dies a l’any per a les seves activitats pròpies. Finalment
l’assemblea també concertà que per gestionar el Teatre s’establís un ens de
gestió entre l’Ajuntament i el mateix Centre.
Tota una operació de disseny que va permetre recuperar el Teatre sense
cap cost de compra, gràcies a la generosa voluntat del Centre, i en la qual
l’Ajuntament havia d’aportar el 50 % de l’import de la remodelació. L’altre
50 % de les obres el pagava el Ministeri d’Obres Públiques. Per a més endavant quedava l’equipament escènic, en el qual intervenia el Ministeri de Cultura amb una subvenció que anava del 50 al 70 % del preu de l’equipament.
En total es preveia un cost total del projecte aproximat d’uns 400 milions de
ptes. per a les obres i d’uns 75 milions per a l’equipament.
El diumenge 15 de novembre de 1992 surten publicades al Nou Diari les
inversions que el Ministeri d’Obres Publiques té previstes per al 1993, entre
les quals destaca que l’única actuació prevista a la nostra demarcació és la
que adjudica a la rehabilitació del Teatre Bartrina 85 milions de ptes. És evident que a partir d’ara cal tenir en compte agilitar les gestions administratives
del Teatre i començar a pensar en el tancament provisional del Teatre.
També, i coincidint amb el compromís de Madrid d’invertir en el Teatre,
l’Ajuntament inicia una nova actuació dins el Pla especial de reforma del nucli
antic (Peri), segons publica el Nou Diari el 27 de gener de 1993, per remodelar l’entorn urbanístic del Teatre i reactivar una zona molt degradada pel
pas del temps. Dins aquesta intervenció es pretén rehabilitar 220 habitatges,
la construcció de 100 a 150 habitatges nous i de 4 a 8 mil m2 destinats a
comerços i equipaments, i la construcció de noves places públiques i d’aparcaments soterranis. En aquest marc, l’Ajuntament sol·licita la col·laboració de
la Direcció General d’Habitatge i els cedeix dos solars (un al carrer la Racona
i l’altre al carrer Rosselló) per a la construcció de blocs de cases.
El camí que arriba fins al tancament provisional per les obres del Teatre
s’allarga fins al 26 de juny del 1994. Aquest dia es celebrà un acte de cloenda, protagonitzat alhora pel Col·lectiu de Teatre La Vitxeta, que escenifica
el Canigó, de Verdaguer, i per l’Orquestra Camerata XXI, que interpreta «La
mort i la donzella», de Jordi Cervelló i la «Simfonia en do major», de C. Ph.
E. Bach. Abans s’han acomiadat del Teatre els Premis Reus, que s’hi lliuraren
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per darrera vegada el novembre del 1992; els altres grups associats al mateix
teatre (El Grup de Dansa Neoclàssica, el Teatre Estable del Baix Camp), les
programacions de primavera i tardor que hi feia l’IMAC, els espectacles infantils programats pel grup Rialles (després per la Xarxa de Teatre Infantil), les
programacions del Cineclub o, fins i tot, el Concurs-Exposició Nacional de
Roses. Aquest tancament s’allarga en el temps pel fet que els terminis legals
van dilatar-se i que les empreses concursants necessitaven complir les condicions establertes en el projecte d’obres.
El maig del 1994 l’Ajuntament publica el número 48 de Plaça de Mercadal dedicada, en part, al Teatre Bartrina. S’hi detalla el pressupost definitiu
d’obres, que és de 531 milions de ptes. dels quals els Ministeris de Cultura
i d’Obres Públiques n’aportaran 247 i l’Ajuntament 284. També diu que la
remodelació ha estat dividida en tres fases: la primera se centrarà en la sala,
considerada una de les parts més valuoses del Teatre per l’estructura de fusta
i de la platea basculant; la segona actuació s’orientarà cap a la superfície lateral que guanyarà terreny amb la nova entrada lateral al costat de la plaça del
Teatre; i la tercera intervenció es farà a l’escenari, que caldrà fer-lo tot nou i
que tindrà una alçada de més de 15 m. En la part dreta s’hi faran camerinos i
els despatxos de l’administració. L’exterior del Bartrina canviarà radicalment
amb la nova façana de pedra natural i vidre.
Per la seva part, el Centre de Lectura dedica monogràficament la Revista
del Centre de l’octubre de 1994 al Teatre Bartrina. La revista recull un extens
reportatge d’Anton Maria Pàmies que parla de les novetats més destacades
del projecte del nou Bartrina, i detalla aspectes com el de la restauració de la
sala, la fossa d’orquestra, la platea basculant, la sala, els sanitaris de les plantes superiors i la caixa escènica amb tots els seus components (les galeries,
la sala de dimmers, els tiratges i contrapesats, els telons i la cambra negra, la
preescena, el vestíbul d’accés dels artistes, els camerinos, la sala de dansa, els
vestuaris i la planta d’administració).
En la publicació també hi ha escrits de Dolors Juanpere en els quals
demana que el Teatre es converteixi «en punt de referència obligada per a teatraires, músics, dansaires, programadors i, sobretot, públic»; textos de Xavier
Amorós, que explica que amb la remodelació s’inicia una segona època per
al Teatre i que també reprodueix les paraules que, en una de les seves visites
al Teatre Bartrina, li expressà Fabià Puigserver: «Si deixeu que aquest teatre se
us mori, vosaltres també mereixereu pena de mort». Per sort, les coses acaben
bé i Xavier Amorós i la gent vinculada al Centre pot respirar alleugerida. La
revista la completen dos articles de Lluís M. Pérez i de Xavier Filella, on diuen
que s’obre un nou futur per al Teatre i que cal treballar des d’ara i en els dos
anys que es preveu la duració de les obres, per tal que quan es reobri el Teatre
tot estigui a punt.
L’acord entre el Centre de Lectura i l’Ajuntament ratificat per l’assemblea
general del Centre i el ple municipal no va rubricar-se fins al 19 de setembre
de 1994, amb la signatura de l’escriptura de cessió del dret de superfície a
l’Ajuntament per 30 anys i que va formalitzar-se a la casa consistorial entre
l’alcalde de la ciutat, Josep Abelló i Padró, i el president del Centre de Lectura,
Joan Ballester i Grau, amb la presència del notari Francisco Cantos Albertos.
En la mateixa escriptura d’agrupació, segregació i cessió hi queden descrites
les condicions aprovades pel Centre de Lectura i l’Ajuntament, les finques registrals objecte de cessió i la necessitat de constituir un «ens de gestió suficient
i paritari entre el Centre de Lectura i l’Ajuntament per a assegurar el manteni-

4 3 2 – 1 0 0 A N Y S D E T E AT R E B A R T R I N A

ment i la gestió del teatre, per tal de desenvolupar al mateix una programació
permanent d’espectacles de dansa, música, teatre, cinema i qualsevol altra
manifestació artística i-o cultural d’interès públic» pels 250 dies de l’any que
no queden d’ús exclusiu del Centre de Lectura.
Les obres de remodelació, però, no comencen fins al 6 de febrer de
1995, quan l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) assumeix l’obra. En un principi s’instal·len les casetes de l’obra i es fa una primera
intervenció molt espectacular, consistent en l’enderroc de l’escenari mitjançant una enorme grua mòbil. Una primera operació que va ser seguida per
molts curiosos i pels mitjans informatius, que no van deixar de seguir amb
tenacitat l’evolució de les obres. Així, per exemple, un article publicat al Diari
de Tarragona el 15 d’agost de 1995, donava a conèixer que les obres podien
allargar-se, ja que s’havia trobat que les bigues que sostenien la platea del
Teatre estaven podrides i que es requeria intervenir-hi el més aviat possible,
apuntalant tots els pilars de la sala i deixar per a més endavant recalçar-los
amb formigó.
Mentre es preveia la duració de l’obra civil, des del Centre de Lectura i la
Regidoria de Cultura es va prendre la determinació d’actuar en dos aspectes
molt importants. El primer, que calia donar resposta a tots els grups, col·
lectius i Seccions del Centre de Lectura vinculats directament al Teatre mentre
duressin les obres; i l’altre, que fóra convenient redactar un projecte de funcionament que permetés establir de quina manera funcionaria el Teatre quan es
tornés a obrir. Els dos dubtes es van resoldre amb rapidesa.
D’una banda, el grup d’usuaris decideix donar un nou impuls mentre
durin les obres al Teatre, a la Sala d’actes del Centre del Lectura. Així, el Cineclub hi seguirà fent les sessions els dijous i els divendres, la Xarxa de Teatre
Infantil hi programarà els espectacles de titelles i d’animació, el Col·lectiu de
Teatre La Vitxeta hi iniciarà un Cicle de Lectures Dramatitzades anomenat
En Veu Alta, amb la presència dels autors o traductors dels textos; el Teatre
Estable del Baix Camp hi farà un Cicle de Conferències amb directors teatrals
i dramaturgs, i s’aprofitarà qualsevol activitat de les Seccions del Centre per
plantejar-la, dins les possibilitats que ofereix, a la Sala d’actes. Tota una activitat que, afegida a la que de manera regular proposa el Consell Directiu del
Centre, converteix la Sala d’actes en un espai d’ús quasi diari.
De l’altra, i a iniciativa de Lluís Miquel Pérez, es nomena una comissió
assessora (de tècnics) de persones relacionades amb el teatre, la música i la
dansa, per elaborar un projecte de funcionament del Teatre. Quan aquests tècnics hagin elaborat les seves conclusions, es lliuraran al Centre de Lectura i a
l’Ajuntament per considerar la seva idoneïtat. El 3 de febrer de 1995 es constitueix una comissió assessora d’onze persones: Xavier Filella, Alfred Fort,
Antoni Sáez, Joan Ballester, Ramon Gomis, Pere Bayona, Xavier Amorós,
Joaquim Mallafrè, Santiago Nogués, Lluís Graells i Venanci Bonet. Els tres
primers s’encarregaran de marcar la iniciativa en la redacció del projecte.
La comissió assessora es reuneix una vegada al mes fins al novembre de
1995 i articula un projecte de funcionament dividit en sis apartats.
Els capítols desenvolupats són:
1--Preàmbul: 1.1 Història. 1.2 Necessitat de tenir aquest espai. 1.3 Voluntat de tenir una eina engrescadora. 1.4 Possibilitat d’acollir iniciatives relacionades amb la creació artística. 1.5 L’espai físic. Idees en el projecte.
2--Filosofia de funcionament: 2.1 Teatre obert a tothom. 2.2 Obert a la
ciutat. Obert a projectes d’abast comarcal o d’abast català. 2.3 Relació amb
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altres teatres de Catalunya. 2.4 Plantejament públic amb criteris de funció
cultural. 2.5 Màxima utilització. 2.6 Despeses baixes de manteniment. Despeses baixes d’ús.
3--Estructura de funcionament: 3.1 Organigrama. 3.2 Consell General
/ Direcció Artística (Consell Executiu). 3.3 Administrador / Comissió Assessora. 3.4 Drets d’ús del Centre de Lectura. 3.5 Funcionament de la sala /
Estructura laboral. 3.6 Relació amb l’IMAC. 3.7 Dotació pressupostària. 3.8
Programacions pròpies. Programacions foranes.
4--Organisme autònom: 4.1 Fórmules administratives. 4.2 Estatuts. 4.3
Comparacions amb altres teatres.
5--Formació. Cursets: 5.1 Relacionat amb centre de formació o de batxillerat artístic. 5.2 Cursos monogràfics: veu, drama, mim, dansa, música, titelles... 5.3 Tècniques complementàries al teatre, música i dansa. 5.4 Aplicació
de noves tecnologies a l’espectacle.
6--Creació de fons de projectes artístics: Espectacles en cartera per a
futures programacions.
El projecte de funcionament, redactat amb un total consens de les onze
persones, es lliura a l’Ajuntament el 12 de desembre de 1995 i s’envia una
còpia al Centre de Lectura. En l’acte de lliurament fet a l’Ajuntament s’hi
adjunta un possible calendari per seguir fins a l’1 d’octubre de 1996, data
prevista en primera instància per a la reobertura del Teatre.
Durant el període de redacció del projecte de funcionament es produeixen dos esdeveniments importants per al Teatre Bartrina: Joan Ballester deixa
la presidència del Centre de Lectura el juny de 1966 per haver esgotat el màxim de sis anys de permanència en el càrrec, segons marquen els estatuts del
Centre de Lectura; i Lluís Miquel Pérez es presenta, de forma només testimonial, a les eleccions municipals del maig i deixa així el seu càrrec de regidor
de Cultura. Els substitueixen Josep Maria Balañà, que ja havia estat en l’etapa
anterior a Ballester president del Centre, i Josep Maria Galofre, que es fa càrrec de la regidoria de Cultura i de l’IMAC.
Tot i aquests canvis, en l’acte de lliurament del projecte, els representants
municipals manifesten estar d’acord amb la filosofia de funcionament plantejada per la comissió assessora nomenada per l’anterior regidor de Cultura i
es comprometen a treballar per concretar la fórmula administrativa i jurídica
que sigui millor per gestionar el Teatre. Segons declaracions del nou regidor
de Cultura al Nou Diari el 17 de febrer de 1966, aquesta fórmula de gestió
s’interpreta des de la regidoria com «una feina més política». Serà justament
en aquest punt quan les negociacions entre l’Ajuntament i el Centre de Lectura s’allargaran més temps del previst per arribar a uns estatuts consensuats
per totes les parts.
El febrer de 1996, coincidint amb la visita que el sotssecretari del Ministeri d’Obres Públiques, Antonio Llardén, va fer al Teatre el dia 5, es decideix,
des de l’Ajuntament, constituir un «consell general del teatre amb caràcter provisional», amb vint persones. El consell el composarien les onze persones que
ja formaven part de l’anterior comissió tècnica i, a més, Josep Maria Galofre,
Josep Maria Balañà, Carme Cano (Ajuntament), Josep M. Roig Rom (IMAC),
Joaquim Besora (IC), Ferran Benach (ERC), Andreu Pujol (CiU), Engelbert
Borràs (PP) i Pilar Llauradó (IMAC). Dins la mateixa comissió s’estableix una
comissió executiva encarregada de proposar el tipus d’ens a crear i la redacció
dels estatuts d’aquest nou ens (Joan Ballester, Xavier Filella, Carme Cano i
Alfred Fort).
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La fórmula finalment decidida i aprovada pel consell per tal de gestionar
el Teatre va ser la d’un consorci entre l’Ajuntament i el Centre de Lectura, que
respectés escrupolosament l’esperit reflectit en l’escriptura de cessió del Teatre
per part del Centre i amb la voluntat de gestionar conjuntament d’una forma
paritària l’equipament.
L’11 de juliol de 1996 es presenta, en la línia de la proposta suggerida
per la comissió que va redactar el projecte de funcionament del Teatre, la
convocatòria d’un fons de projectes artístics per dotar el Teatre d’una sèrie de
programacions i activitats abans de la futura reobertura.
Durant tot el procés, les obres compten amb una visita com a mínim setmanal, on hi són presents els tècnics i també Joan Ballester, com a representant de la comissió. Mentre les obres segueixen el seu curs regular, encara que
amb un petit endarreriment provocat pels imprevistos apareguts, es comença
a parlar del pressupost de l’equipament escènic i de la subvenció que per tal
motiu haurà d’aportar el Ministeri de Cultura. Així, en articles publicats el 12
de juliol de 1996 al Nou Diari i al Diari de Tarragona, el regidor de Cultura,
Josep Maria Galofre, manifesta que el pressupost total de l’equipament és de
72 milions de ptes. i que s’espera una subvenció del 50 al 80 % que encara
està per lligar amb Madrid.
L’agost de 1996 es manté la darrera reunió del consell general provisional, en la qual el Centre de Lectura defensa davant la regidoria de Cultura
el seu compromís de participar en una cogestió paritària del Teatre Bartrina
tal com quedava estipulada en la cessió i en l’esperit de l’acord establert amb
l’Ajuntament el 1994.
El setembre de 1996 es produeix un fet que trasbalsa tot el procés consensuat fins aleshores: el dimecres 4 el Diari de Tarragona publica un article
del periodista Rafael Villa on s’anuncia que les obres del Teatre es paralitzaran
per manca de diners del Ministeri de Cultura, i on diu el regidor de Cultura
que no seria convenient avançar la totalitat del pressupost de les obres ja que
la «intervención no nos dejaría si no hay una partida o un documento que la
prevea, y el convenio marco entre los ministerios de Fomento y Cultura no nos
sirve en este caso». Ja que no hi ha cap desmentit sobre aquesta paralització
de les obres, es produeixen un seguit d’accions per aclarir la situació real i esbrinar quina evolució seguiran les obres del Teatre i l’equipament escènic. El
grup polític d’Esquerra Republicana presenta una moció amb caràcter d’urgència al ple municipal sobre el finançament de les obres del Teatre i demana
que s’acordi: «1.-Agilitzar les negociacions amb el Ministerio de Cultura per
tal de signar amb la màxima urgència el conveni relatiu a l’equipament escènic
del Teatre Bartrina. 2.- En el cas que la signatura de l’esmentat conveni s’endarrereixi més enllà de meitats del mes d’octubre, procedir a efectuar els canvis
de partida necessaris (per aquelles partides que siguin de difícil execució per a
aquest any), per tal de dotar amb crèdit suficient la partida que l’Ajuntament
té prevista per a l’equipament escènic del Teatre Bartrina ...».
Segons el Nou Diari del 7 de setembre de 1996, la proposta no va ser
acceptada pel procediment d’urgència i el grup de govern (PSC i CiU) va indicar la voluntat d’arribar a un acord amb el Ministeri de Cultura per signar
el conveni que pugui fer començar les obres a l’escenari.
El 10 de setembre de 1996 cinc entitats usuàries del Teatre Bartrina (el
Col·lectiu de Teatre La Vitxeta, el Teatre Estable del Baix Camp, el Grup de
Dansa Neoclàssica, el Cineclub del Centre i la Xarxa de Teatre Infantil) publiquen un manifest en el qual demanen que no s’aturin les obres, i que es
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busquin solucions, ja que consideren necessari el Teatre per desenvolupar-hi
els seus projectes:
[...]«A nosaltres, que hem estat anys treballant en el Bartrina en condicions mínimes, no ens cauran els anells si l’equipament cobreix només les
necessitats més peremptòries i bàsiques. Volem un teatre per seguir treballant,
perquè no s’acabi la nostra il·lusió i perquè ens agradaria veure que la voluntat
política coincideix amb l’esforç desinteressat i generós d’una gent que encara
creu en la cultura i l’art. Hem de conèixer quin dia s’obrirà el teatre per poder
agafar compromisos concrets. Volem saber si cal plantejar-nos el futur amb o
sense el nostre teatre Bartrina. Què passarà amb tots els nostres projectes? Els
hem de perdre? La ciutat els ha de perdre? Quan tornarem a treballar al nostre
teatre? Necessitem el teatre Bartrina ja!»[...].
A partir d’aquí apareixen articles de solidaritat amb el manifest, i després
d’una reunió a l’Ajuntament amb les entitats usuàries en la qual es planteja
parar provisionalment les obres per tornar-les a començar el gener següent,
els col·lectius afectats decideixen crear una llista d’adhesions al manifest que
anirà encapçalada per Lluís Pasqual, amb la voluntat que no s’aturin les obres.
Finalment, i sense que es faci pública la possible llista d’adhesions al manifest, l’Ajuntament decideix, en la comissió de govern del 20 de setembre i per
unanimitat, procedir a un canvi de partida del pressupost d’inversions per
continuar les obres del Teatre i seguir fent els tràmits necessaris a Madrid davant el Ministeri de Cultura per obtenir la subvenció convinguda. Uns tràmits
que en successius viatges s’encarregaren de resoldre els regidors Josep Maria
Galofre i Miquel Àngel López Mallol, i que segons el Diari de Tarragona del
18 d’octubre del 1996, podria arribar al 70 o 80 % del pressupost, tot i que
el cobrament podria ajornar-se de tres a quatre anys.
Començava, doncs, segons diverses opinions i comentaris apareguts en
els diaris El Punt, Diari de Tarragona i La Vanguardia, «el compte enrere per
al nou Bartrina» i s’anunciava que s’havien rebut més de quaranta projectes
artístics pel Fons de Projectes creat el juliol.
Només faltava saber quan s’aprovarien els estatuts del Consorci del Teatre Bartrina i quin dia s’inauguraria el Teatre remodelat. Les circumstàncies
van propiciar que primer es sabés quin dia s’obriria el Teatre i que seria en
una data anterior al final de les negociacions sobre el redactat dels estatuts
del Consorci, que s’allargaria fins al setembre de 1997, i la constitució del
nou ens estava prevista per al novembre de 1997, després d’haver-se fet el
cicle inaugural i tot un seguit d’actes el juny i una vegada dissenyada la programació de tardor.
Va ser a finals del 1996 quan es va concretar la data d’inauguració. Lluís
Pasqual, coneixedor de l’estat avançat de les obres i de les expectatives que
s’havien generat al voltant del Teatre Bartrina, en la vinguda a casa dels seus
pares durant les festes de Nadal, va coincidir amb l’alcalde de Reus, Josep
Abelló, i acceptà l’encàrrec de dirigir un cicle inaugural a partir del 21 de
maig de 1997.
Si ens posem a resumir en poques línies tot el procés que ha seguit la
remodelació del Teatre veurem que la legítima defensa i reivindicació d’un
teatre com el Bartrina s’ha hagut de fer sempre contra corrent i lluitant pel
que semblava obvi des d’un bon començament: el Bartrina necessitava una
remodelació. Res hauria de contraposar-se a una aspiració tan lloable com
és la voluntat de recuperar un edifici històric que forma part del nostre patrimoni ciutadà. •
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La reforma i ampliació
del Teatre Bartrina
(1994-1997)
Anton Pàmies
La reforma i ampliació del Teatre Bartrina:
algunes dades per a la seva història
La inauguració de les obres de reforma i ampliació del Teatre Bartrina, el
21 de maig de 1997, va deixar enrere més de dos anys d’obres que suposaren
una profunda transformació de l’estructura del Teatre, mantenint-ne la fisonomia i plantejant-ne l’ampliació amb la construcció de noves dependències
lligades estretament amb l’activitat artística i cultural de la ciutat.
La durada de les obres s’havia previst inicialment en un any i mig, però
s’allargaren uns mesos arran dels problemes sorgits pel descobriment del mal
estat de l’estructura de fusta, amagada sota el paviment o darrera l’escaiola
ornamental dels proscenis, a banda d’algun endarreriment en la tramitació de
l’acord entre les administracions actuants.
Amb la reobertura del Teatre Bartrina, hom disposa ja d’un nou equipament escènic prou complet que satisfà les necessitats de les companyies
teatrals locals, de les que estan de gira i dels espectadors de Reus i comarca.

Al principi de la dècada dels anys vuitanta, essent president del Centre
Jordi Escoda, vaig dirigir diverses obres de consolidació estructural del sostre
de l’escenari, l’entapissat de les butaques i un repintat general i, ja al final
de la dècada, l’enginyer Josep Lluís Esporrín va dirigir la substitució de la
instal·lació elèctrica a causa del perill existent, davant l’amenaça municipal
de clausurar el Teatre.
Tot eren pedaços col·locats per evitar el tancament definitiu mentre s’esperava una remodelació i ampliació definitives tal com es mereixia un teatre
que, malgrat el mal estat que oferia i, tot i acabar de reinaugurar-se el Teatre
Fortuny, el 1985, seguia utilitzant-se un mínim de 260 dies l’any, entre obres
de teatre, cineclub, conferències o festivals de dansa.
El 1993, per encàrrec municipal, vaig redactar el projecte executiu de
reformes i ampliació del Teatre Bartrina, partint d’un alçament de plànols
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Els primers passos
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que havia efectuat el 1981, quan l’aleshores president del Centre de Lectura,
Josep M. Balañà, ja havia reivindicat la urgència de la intervenció per evitar
les amenaces de tancament per manca de seguretat. L’equip col·laborador en
la redacció del projecte el formaven els enginyers Jaume Pàmies i Albert Cavallé, en el càlcul de l’estructura; l’enginyeria LERSO, amb Alfred Lerga i Manel
Solé en les instal·lacions de lampisteria i climatització; l’enginyer tècnic Josep
Ll. Esporrín pel que fa a les instal·lacions elèctriques i comunicacions, l’arquitecte tècnic Jordi Royo Bieto en el pressupost, control i direcció de l’obra; el
físic Higini Arau en l’acústica de la sala, i Claudi Arnavat en el disseny gràfic
i la senyalització del Teatre. Cal fer constar també l’agraïment pels consells
rebuts de prestigiosos companys com Miquel Verdú, Josep Gràcia, Pep Llinàs,
Joan Pascual, Pau Pérez i J. L. Tamayo, especialista teatral madrileny suggerit
per Lluís Pasqual. També el suport rebut de les empreses Kremesa, Theatrend
i Decoresport que va enriquir-me amb més coneixements tècnics.
Pel seguiment de l’execució de l’equipament escènic, l’Ajuntament comptà amb la col·laboració de Joan Ponce, especialista en maquinària escènica,
que malauradament va morir de sobte durant les obres, i amb la del seu com-

Descripció de les obres projectades
1. La sala per al públic
La sala dels espectadors manté l’aspecte original, tal com s’ornamentà el
1920. Té una planta rectangular de 17 x 24 m d’amplada. La platea basculant mesura 17 x 10 m d’amplada i s’hi van disposar 228 butaques en grups
desmuntables. Al seu voltant la distribució de les localitats és la següent: a
nivell de la planta baixa s’apleguen 2 proscenis més alts de sostre i 25 llotges,
amb diversos elements desmuntables que les separen. A la segona planta es
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pany de treball, Ricard Martínez, especialista en il·luminació espectacular.
Pel que fa a l’execució global de l’obra cal destacar el suport rebut dels
tècnics de l’empresa adjudicatària, Fomento de Construcciones y Contratas
SA, en especial la del seu delegat a la zona, l’enginyer Alfonso Fuentes, l’aparellador Hipòlit Passarrius com a cap d’obra i l’enginyer tècnic Martí Valls,
així com la dedicació del seu encarregat Enric Barrot.
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disposen 8 llotges amples i 2 fileres de cadires a cada costat de la cabina de
control de llum i so.
Tot i mantenir l’aspecte original, s’efectuaren grans intervencions a la
sala, tant en l’estructura com en els acabats. El descobriment durant les obres
de greus patologies a la base dels pilars de fusta va obligar a estintolar-los
un a un i recalçar-los amb perfils metàl·lics. També es va refer l’estructura del
prosceni dret i tots els sostres del segon pis.
Respecte als acabats principals, cal destacar l’estucat venecià en fred dels
ornaments verticals i els paviments de parquet de jatovera, encolat i envernissat a l’obra, substituint les gastades peces de diverses ceràmiques existents.
Es restauraren totes les baranes de fusta i l’ornamentació d’escaiola. Se
n’encarregà l’empresa Tabi-guix, de Vila-seca, i reposà escuts, medallons i capitells amb l’ajuda de nous motlles fets expressament.
El pintor Jaume Biosca ajudat pels seus fills i per l’Isidre van daurar bona
part del sostre i restaurar les pintures del sostre del prosceni, atribuïdes a J.
Rocarol, que després de la guerra havien estat restaurades pel pintor reusenc
Pere Calderó, que visità les obres per aquest motiu.
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Es recuperà l’aranya o el gran llum central de gran valor artístic. El llum,
de llautó polit, presenta un mecanisme manual per desplaçar-lo verticalment.
També es restauraren els aplics dels pilars de fusta i els llums dels sostres de
les llotges. La localització dels motlles dels vidres difusors en una empresa
valenciana possibilità la seva fidel reproducció. La restauració s’adjudicà a
l’empresa reusenca Lámparas Aladino i fou dirigida per la família Rehues.
Cal destacar, com a novetat, la construcció d’una plataforma mòbil a
tota l’amplada del prosceni, amb capacitat per a una vintena de músics i
impulsada per dues tisores hidràuliques. Les seves quatre posicions, des de
la inferior –a nivell del sota-escena–, fins a la superior –a nivell de la corbata,
línia que marca el límit de l’escenari–; permeten engrandir la platea basculant
o també l’escenari, abocant-lo cap al públic. La seva construcció anà a càrrec
d’una empresa madrilenya, subcontractada per ORONA, que va instal·lar
l’ascensor dels camerinos i la plataforma hidràulica de càrrega i descàrrega.
La boca de l’escenari, repintada igual que les baranes dels proscenis, va
rematada, a la part superior, per una rèplica de la cortina històrica brodada
que inclou el retrat del poeta Bartrina. El seu mal estat va aconsellar la con-

fecció d’una de nova. La troballa al barri de Bonavista de mans artesanes de
qualitat com les que l’han brodat justifiquen plenament la decisió presa.
Finalment, mereix un comentari l’anivellament de les llotges de platea
amb l’escenari i la recuperació de la platea basculant, per tal d’evitar l’esglaó
dels proscenis i l’antic escenari. Així es facilita la mobilitat dels minusvàlids i
l’accés des de l’escenari a les llotges que envolten la platea. Per això, vaig decidir situar el nivell de l’enfustat del nou escenari al mateix nivell que el de les
llotges, és a dir, el nivell de l’antic vestíbul del Teatre i el del nou vestíbul amb
accés des de la plaça del Teatre. Això m’obligà a recalçar la boca de l’escenari
però també em va permetre millorar la visibilitat dels espectadors, modificant
la inclinació inicial de la platea basculant, passant d’un 3,5 % a gairebé un
6 %. Per assolir-ho es recalçà tot el perímetre de la ferradura, es rebaixà el
terreny on s’hi encastaven enginyosament les bigues mòbils i es pavimentà la
superfície afectada, atès que també s’aprofità l’avinentesa per utilitzar aquest
espai com a retorn de l’aire condicionat de la sala.
Les 6 jàsseres formades per perfils en gelosia d’acer laminat reblonat disposades com he esmentat abans per la coneguda empresa reusenca Montaña,
es van poder conservar, reforçar i, fins i tot, s’aprofitaren les llates de fusta
que les mantenien unides i que ara seguien suportant el tauler hidròfug on va
encolat el parquet i fixades les noves butaques de l’empresa Figueras.
La capacitat màxima del Teatre és de 575 persones, entre butaques de
platea i cadires de llotges. És inferior a la inicial, però es valorà més la comoditat i les bones condicions de visibilitat que no pas l’augment de la xifra a
qualsevol preu.

La caixa escènica, el cor de qualsevol teatre, es va fer totalment de nova
planta, mantenint només la boca existent de 7,60 m d’amplada i augmentant una mica l’alçada útil. Presenta una planta de forma trapezial amb una
amplada de 19 m i una profunditat de 13 m en el centre. La part d’enfustat
desmuntable de l’escenari mesura 12 m d’amplada i 10 de fondària, per tant,
té una superfície de 120 m2 amb la possibilitat d’unir-les.
L’enderroc de la casa de la família Iglésies, que feia uns anys havia adquirit el Centre de Lectura, va permetre engrandir l’escenari i fer-lo gaudir ara de
dues espatlles de 4 m d’amplada i projectar un conjunt de 3 galeries penjades
del sostre, suficients i còmodes per a la maquinària escènica instal·lada per
l’empresa Decoresport. L’alçada de la primera pinta (des d’on es pengen els
decorats) passà de tenir 13 m a tenir-ne 15 i es disposa d’una de superior de
17 m damunt de l’escenari.
Finalment cal fer constar la instal·lació de 30 talls contrapesats, 13 de
tiratge manual per a les bambolines i 5 talls motoritzats, 1 per a la pantalla
de cinema i els altres 4 per a les barres dels projectors d’il·luminació.
També es disposa d’un ciclorama de fons i del teló de boca just després
del teló tallafocs fet tot nou. El teló de boca, que evoca diferents autors de la
tragèdia grega, estava pintat damunt de tela i estava molt deteriorat pel pas
del temps. El pintor Jaume Biosca va fer-ne la restauració i consolidació pel
darrere, al magatzem que les brigades municipals tenien al camí de Riudoms,
avui ja enrunat.
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2. La caixa escènica i el seu equipament

L’obra va suposar també la renovació total i ampliació de les possibilitats de la xarxa elèctrica, que compta amb un grup electrogen autònom instal·
lat al terrat, i la construcció d’una cabina de control que acull la taula de so
i de llums, disposada al mig de les llotges de la primera planta. També es va
renovar la cabina de projecció de cinema, mantenint-la en el lloc original.
Dins el camp de les comunicacions, s’instal·là un circuit tancat de televisió que permet seguir l’espectacle des dels 2 vestíbuls i els passadissos dels
camerinos. També s’instal·là un porter automàtic al vestíbul d’accés dels artistes, megafonia interior combinada amb fil musical i un sistema d’intercomunicació telefònica que facilita el treball dels tramoistes dins la caixa escènica.
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3. Els vestíbuls, serveis i administració
A banda del vestíbul del Teatre quan s’hi accedeix des del Centre de
Lectura que aplega una taquilla i el guarda-roba, se’n projectà un altre de 86
m2 per quan s’accedís al Teatre des de la nova plaça del Teatre, urbanitzada
entre els carrers de l’Abadia, de la Racona i de la Concepció. Tant aquest lluminós vestíbul com els superiors que a manera de balcons comparteixen un
mateix espai de 7 m d’alçada, es situen dins el cos lateral que constitueix la
veritable ampliació del Teatre. Es tracta d’una crugia de 6 m d’amplada adossada a l’antiga façana lateral. Va permetre situar-hi, a més, una sala d’assaig o
de dansa d’uns 80 m2 damunt del referit vestíbul i també serveis, camerinos
i els despatxos d’administració a la part restant. Des d’uns anys després de
la inauguració del Teatre, el vestíbul és presidit per una espectacular pintura
que recrea una boca d’escenari realitzada pel reconegut pintor Carles Amill,
traspassat el 2004. Curiosament, l’obra s’havia pintat als baixos d’una casa
del carrer de la Racona, situada davant del Teatre.
Pel que fa als camerinos, a banda de la preescena situada a la planta
baixa, se’n disposen 2 amb capacitat per a 6 o 8 artistes a la planta primera i
segona, i un altre per a 2 persones a la primera planta, amb totes les comoditats requerides. A la planta tercera hi ha els vestuaris i el despatx relacionats
amb la sala de dansa o d’assaig ja referida abans, i a la planta quarta els
diferents despatxos per a l’administració i la direcció del Consorci, i una sala
de reunions convertible en biblioteca per als artistes. Per últim, a la planta
cinquena, reculada de la línia de la façana per motius compositius i tècnics,
s’hi apleguen les diferents sales d’instal·lacions pel grup electrogen, l’ascensor
elèctric, les calderes de calefacció i l’aigua sanitària del Centre de Lectura.
La superfície rehabilitada de la sala del públic és d’uns 1.000 m2, la
superfície ampliada en cos lateral és de 1.150 m2 i la de tot l’escenari, amb
el soterrani i les galeries superiors és de 1.040 m2. Tot això suma un total de
superfície reformada o ampliada d’uns 3.200 m2, a banda de la del vestíbul i
el cafè, ja reformats fa uns anys, dins el Centre de Lectura.
La inversió final ha superat els 450 milions de ptes. (uns 2.700.000 e),
que foren finançats conjuntament per l’Ajuntament de Reus i el Ministeri de
Foment, més la col·laboració del Ministeri de Cultura, que participà en el
finançament de l’escenari.
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Per acomodar les necessitats volumètriques i de composició de façanes
del Teatre a la normativa urbanística vigent, prèviament al projecte havia redactat una modificació parcial del Pla especial del barri vell.
Alguns dels objectius del Pla eren el manteniment de l’ús residencial en
el sector, amb la creació de blocs d’habitatges de promoció pública; l’obtenció d’una gran plaça davant del Teatre i l’increment dels usos culturals públics
dins aquest quadrant aleshores tan degradat del barri vell de Reus.
Actualment, podem constatar que tant la construcció dels tres edificis
d’habitatges de promoció pública, com la urbanització de la plaça del Teatre,
la del Baluard i la dels carrers que l’envolten són ja una realitat. Un conveni
de finançament conjunt signat entre l’Ajuntament de Reus i la Direcció General d’Actuacions Concertades de la Generalitat de Catalunya va fer possible la
remodelació final d’aquest sector en dates recents. També la iniciativa privada, com s’esperava i, a remolc de la pública, ha realitzat dues o tres actuacions
d’habitatge complementant així tot el sector. •
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4. L’actuació urbanística al voltant del Teatre Bartrina
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