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El Teatre Principal, a escena
Rehabilitació del Teatre Principal de Terrassa de 1911
Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat

tent i valuosa que cal reincorporar a la
ciutat, la cosa es complica encara més.

L’aprenentatge, el guió
i els personatges
■■■ L’encàrrec d’un teatre, per a qualsevol tècnic, per molta experiència i afició
teatral que aquest tingui, no promet ser
una tasca fàcil. Un habitatge, una botiga,
una petita reforma domèstica ens són
d’entrada familiars i propers a tots. Però
un teatre... Un teatre, el coneixem, en
principi com a espectadors, com a usuaris
parcials, potser menys del que ens imaginem, només una part d’un enorme engranatge que fa que allò que gaudim com a
públic funcioni. Si a aquest fet li afegim
que l’encàrrec parteix d’una realitat exis-

L’experiència en rehabilitació teatral dels
arquitectes Lluís Dilmé i Xavier Fabré
s’inicià quan col·laboraren amb Solà
Morales en la reconstrucció del Liceu el
1995. Van seguir en aquesta línia amb projectes com el Teatre la Massa de Vilassar
de Dalt, el Teatre Principal de Sabadell i el
Teatre Cooperativa de Barberà del Vallès
(2002), el Teatre Cal Ninyo de Sant Boi
de Llobregat (2004). També han realitzat
teatres i auditoris de nova planta com
l’edifici cultural amb teatre i biblioteca
a Sant Pere de Ribes (2007) o l’Auditori

de Vilafranca del Penedès (2008), entre
d’altres.
Tot i aquesta innegable i fructífera
experiència teatral, abordar una obra d’arquitectura teatral i escènica és un exercici
cada cop més complex. El que és clar és el
fet de què vàries disciplines hauran d’estar
implicades en la constitució de l’espai
escènic i teatral, sobretot a partir del segle
XX. Cal una intensa connexió entre els
tècnics que projecten i dirigeixen les obres
i aquells qui seran els usuaris, directors
teatrals, actors, etc, per tal que les noves
estructures es corresponguin a les necessitats i expectatives de la praxi teatral.
El fet patrimonial, en aquest cas concret
de Terrassa, afegeix altres interlocutors
igualment imprescindibles en el procés.
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1. El Teatre Principal al 1911. 2. El Teatre transformat en cinemes, durant els anys noranta. 3. El teatre durant les darrers obres. 4. El teatre
Principal, 2012

Teatre i ciutat
Amb Il teatro del Mondo, Aldo Rossi
planteja la relació existent entre l’arquitectura, el context urbà i històric en què
es desenvolupa i la memòria col·lectiva
latent en els ciutadans que l’utilitzen.
La reincorporació del teatre en l’àmbit
urbà passa necessàriament per una revitalització de la seva activitat, rehabilitar
en el seu significat essencial de tornar
a fer hàbil. Ens trobem davant una peça
patrimonial i essencial de Terrassa: patrimoni local. El patrimoni local és el més
feble i susceptible de desaparèixer i és per
això que cal tractar-se amb especial cura.
La seva memòria va molt més enllà de
l’arqueologia, parlem més aviat de símbol
i representativitat. De fet, hi ha elements
que ja no hi són, s’han perdut, però que
en el conjunt segueixen tenint força. Les
obres d’art no són reproduïbles, però allò
amb nom d’arquitectura, d’element constructiu, es pot reconstruir perfectament:
i així s’ha fet a Terrassa, sense enganys,
peces reproduïdes amb l’evidència, i fins i
tot amb nous materials.
En cap moment sembla ser que es
plantegés la desaparició del Teatre Principal. Més aviat existia certa diversitat de
parers en la seva recuperació. De fet, l’edifici estava inclòs dins el Catàleg d’edificis

El patrimoni local és el
més feble i susceptible de
desaparèixer i és per això
que cal tractar-se
amb especial cura

Il Teatro del Mondo, Aldo Rossi. Venècia 1979

d’interès històricoartístic i cultural,
emparat sota el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Estava inclòs també
en el sistema d’equipaments culturals
vigent des del Pla del 83 i reforçat, a més,
per l’aprovació el 2003 del nou Pla d’Ordenació Urbana, que mantenia la seva
qualificació urbanística, tot i que estava
en desús. Semblava, doncs, que el Teatre
Principal era una peça indispensable per
a Terrassa.

Teatre i arquitectura
“...Puc entendre qualsevol espai buit i
anomenar-lo escenari nu. Un home camina per aquest espai buit mentre un altre
l’observa, i això és tot el que es necessita
per realitzar un acte teatral...”
Peter Brook. L’Espai buit. 1968

Així comença Peter Brook el seu llibre
L’Espai buit: qualsevol acció pot convertir-se en teatre en ser contemplada.
Teatre, theatrum, el terme llatí provinent
del grec theatron, lloc per a contemplar i
que al mateix temps prové de mirar. Així,
doncs, com hi participa l’arquitectura en
aquest acte?
La història de l’arquitectura teatral
és la història del teatre, la dels edificis,
l’escenografia i la mesura en què ambdós
s’inscriuen en un teixit social. Cada època
i cada cultura introdueix una concepció
de teatre.
Com era l’arquitectura del teatre
en època del primer Teatre Principal a
finals del segle XIX? Com va evolucionar
a principis del s. XX? Com són avui les
propostes dels nous teatres? Com i amb
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Tot i que el segle XX
serà l’època de les grans
transformacions espacials
en el món del teatre, en
aquests anys, trobem
bàsicament teatres a la
italiana

Pintura i representació. Perejaume. 1989

quins criteris es rehabiliten els teatres
històrics? Podríem començar parlant
dels teatres de finals del s. XIX, principis
del XX, companys temporals del primer
Teatre Principal de Terrassa. Tot i que el
segle XX serà l’època de les grans transformacions espacials en el món del teatre,
en aquests anys, trobem bàsicament teatres a la italiana, amb l’escenari frontal
als espectadors, actors i públic separats
per l’embocadura de l’escenari, que és
la disposició tradicional de la majoria de

5

sales de teatre occidentals heretada del
segle XVIII. És a dir que malgrat el rebuig
de creadors i reformadors envers el teatre
a la italiana pels seus condicionants, es
van seguir creant teatres amb aquestes
característiques. En l’arquitectura de les
seves façanes, imperava el neoclassicisme, edificis esplendorosos amb els quals
les classes benestants reafirmaven el seu
poder.
El Teatre Principal de Terrassa aixecat el 1911 seguí els corrents eclèctics de
l’època introduint, però, un ampli repertori formal modernista, sobretot pel que
fa a les arts aplicades (vegeu imatges 5-9).
A partir dels anys seixanta del segle
XX, altres idees sobre l’espai teatral van
començar a posar-se en pràctica. L’espai
ja no és considerat com un dogma sinó
com un ens viu i dinàmic. En aquesta
línia, trobem algunes propostes de tea-
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tres més innovadors, però segueixen
construint-se teatres a la italiana.
A l’actualitat, en una arquitectura
amb tants recursos i amb una estètica
molt diversa a aquella pompositat del
teatre històric, exhibicionista, això sí,
seguim trobant, teatres disposats a la italiana quan ens endinsem al seu interior.
Podem estar gaudint d’una volumetria
trencadora i exuberant des de l’exterior,
al vestíbul, al bar del teatre... però, en
entrar a la sala, trobem un teatre a la
italiana: seguim construint escenaris a
l’estil del segle XVIII o fins i tot segle XVII
(vegeu imatges 10-12).
Un cas emblemàtic de rehabilitació
fou el cas del Teatre Lliure de Montjuïc
inaugurat el 2001. És clar que en aquest cas
no es rehabilitava un teatre per tornar-se a
presentar a la ciutat com a tal. Es tractava
de convertir l’antic Palau de l’Agricultura
(exposició Universal 1929) en el nou Teatre
Lliure. Es va respectar l’edifici tant com
es va poder i es va aconseguir, al mateix
temps, proposar un teatre equipat amb la
tecnologia més avançada, permetent alterar en pocs minuts l’ordenació de les sales,
canviant de lloc l’escenari i la platea.
La veritat és que el Teatre Lliure ha
assolit el rol de model d’àmbit mundial en
la seva categoria, un veritable teatre del
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5. Teatre Romea, Barcelona 1863. 6. Òpera de París, 1875. 7. Teatre Poliorama, Barcelona 1899. 8. Teatre Petruzzelli, Bari 1903. 9. Teatre Bartrina,
Reus 1905
10
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10. Auditori de Roma, 2002. 11. Melbourne Theater Company, 2009. 12. Le théâtre de l’Archipel, Perpignan, 2011

c 67
REPORTATGE
rehabilitació

segle XXI on es poden aplicar moltes de
les teories que emergien des del segle passat i que tan difícilment s’apliquen enlloc.
Els personatges que han participat
en aquest projecte, un equip integrat per
arquitectes, aparelladors, historiadors,
directors de teatre, experts en acústica,
patrimoni, artesans, etc són un tot indispensable perquè aquesta nova presència
en la ciutat de Terrassa torni a bategar a
la plaça de Maragall número 2, una arquitectura que revifa, sòlida, digna i renovada. La funció d’aquest lloc dins la ciutat
de Terrassa no ha canviat des dels seus
inicis tot i que l’edifici s’ha anat transformant al llarg dels anys segons s’ha cregut
oportú en cada moment de canvi. Destacaria però, al protagonista, i tothom i
estarà d’acord, en què el Teatre Principal
de Terrassa torna a ser el lloc del teatre, i
aquest és el principal patrimoni. ■
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Sala Fabià Puigserver, Teatre Lliure.

Fitxa tècnica
■■
■■

FITXA TÈCNICA
Nom de l’obra: Rehabilitació del Teatre Principal de Terrassa

PROJECTE
Autors: Lluís Dilmé i Xavier Fabré, arquitectes
■■ Col·laboradors: Ramon Fité, Francesc Arjona, Karen Pequin,
Valentina Bezzo, Pol Viladoms, Bernat Bou
■■ Estructura: Ángel Obiol
■■ Instal·lacions: Josep V. Martí i Ferran Gallego
■■ Instal·lacions escèniques: Lluís Dilmé i Xavier Fabré
■■ Acústica: Higini Arau
■■
■■

OBRA
Direcció executiva: Domènec Ferran, Salvador Navarro, Pere
Puigdomènech, María José Martínez, Anna Busqué.
■■ Direcció facultativa d’arquitectes: Lluís Dilmé, Xavier Fabré,
Ramón Fitó
■■ Direcció facultativa d’aparelladors: Francesc Xairó, Maria
Castillón
■■ Empresa Contractista: Dragados
■■ Instal·lacions: Mefinsa
■■ Restauració: Rosart
■■ Vitralls: L’art del Vitrall
■■ Maquinària escènica, mecànica: Tea3
■■ Escenotècnia, llum i so: Ind2
■■ Butaques: Ascender
■■ Disseny butaques: Lluís Dilmé i Xavier Fabré
■■ Cap de grup: Josep Maria García (Olga Garcia en fase d’estructures)
■■ Cap d’obra: Santiago Civil (Nicolás Brizuela en fase d’estructures)
■■ Caps de producció: Raül Núñez, Sandra Garcia-Cano
■■ Encarregat d’obra: Victor M. Drebeque
■■
■■

La reforma i ampliació del Teatre Principal de
Terrassa va ser finalista dels Premis Catalunya
Construcció 2012 en la categoria d’Intervenció
en Edificis Existents, i es va endur el Premi Especial
del Públic a l’Excel·lència Constructiva.
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El renovat i reconstruït
Teatre Principal de Terrassa

Foto: Antoni Anguera
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Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat
■■■ La intervenció vol recuperar la funció de l’immoble i reconstruir-lo per a ús i
profit de la ciutat. L’estratègia de l’actuació s’empara en l’actualització funcional
de l’equipament per construir un nou teatre conforme a les necessitats tècniques
i d’ús actuals, alhora que es restitueixen
aquells elements que el fan singular en
el camp de la memòria, les sensacions
i el simbolisme de l’immoble. L’obra es
diferencia en dues parts amb respectius
processos constructius:
■ la part rehabilitada de l’edifici antic,
que coincideix amb la primera crugia
amb façana al carrer i que consta de
tres nivells (vestíbul PB, foyer amfiteatre, i sala polivalent sota la cúpula),
on s’actua en el reforç de l’estructura,
en la restitució compositiva i rehabilitació de la façana, i en treballs de rehabilitació i de condicionament interior,
entre els quals cal esmentar la reparació elements ornamentals i fornícules
de sostres, o la reconstrucció d’un
antic paviment de mosaic d’estil romà
completant els intersticis amb morter
neutre de resina.
■ la part d’edifici de nova construcció,
que desenvolupa el nou teatre i que
consta del cos central de la sala del teatre, amb el terra esglaonat que allotja
els fluxos d’aire i el fossar de músics, i
que també conté un nivell d’amfiteatre
i un nivell de soterrani amb estances
auxiliars i sales d’assaig, i del cos final
de la caixa escènica, de gran altura, on
s’instal·la la pinta amb barres manuals
i que també està proveït de soterrani
on es troba el sota-escenari i d’altres
locals auxiliars. A la part alta s’organitzen uns nivells i passeres auxiliars
per accedir a les barres i als equips de
llum i so. L’edifici es completa amb un
altre cos adossat en la franja lateral de

L'espai d'unió entre l'edifici antic i la nova construcció

continuïtat amb l’edifici veí, on s’ubica
l’entrada i descàrrega de materials cap
a l’escenari, i les dependències administratives de gestió.

El cost
El pressupost esta dividit en dues fases
conforme a l’evolució i planificació dels
treballs d’obra i la inversió pressupostària. En agrupar per analogies els diferents capítols en macro-lots s’observa que
els treballs estructurals representen una
cinquena part del pressupost (22,8%), i
que s’aproxima a una tercera part (30,9%)
quan s’hi afegeixen els treballs previs,
enderrocs i moviments de terres. Per
un altre costat, el conjunt de les instal·
lacions assoleix gairebé una quarta part
(24,1%) de l’import de l’obra. Divisòries
i acabats interiors signifiquen junts un
altre 23%. En canvi el cost de l’envolupant
te una incidència menor, del 13,7%, pel fet
que l’obra participa de la façana existent
a carrer i que a la resta de contorn es configuren uns tancaments cecs d’envoltant

Les dues tipologies d’obra nova i rehabilitació han fet
necessària una bona dosi d’implicació i confiança

tèrmica i estanca vers les finques veïnes.
El capítol d’equipament inclou les butaques, els elevadors i el muntacàrregues de
nivell escenari a soterrani. Es computa a
part el subministrament de l’equipament
escènic, el qual representa un 11,7% de la
inversió total, i que es va efectuar com a
darrera fase, posterior als treballs d’obra.
El cost de l’obra mostra una ràtio de
1600 €/m2 construït (PEM), import que
cal llegir tenint en consideració aquí que
sobre la unitat de m2 recauen espais de
gran singularitat en dimensions, equipament i característiques. El conjunt de
l’obra més l’equipament representa una
ràtio d’inversió de 14.751 €/butaca (PEC)
si es repercuteix amb relació a les 625 places d’aforament de la sala principal.
Les dues tipologies d’obra nova i rehabilitació, les característiques i naturalesa
del projecte, i l’emplaçament enmig del
centre urbà, fan necessària una bona dosi
d’implicació i confiança entre els participants de l’obra, des del suport de qui ho
promou, fins a la gestió de l’equip de la
direcció facultativa i la solvència tècnica
dels adjudicataris, industrials, artesans,
i especialistes, junt amb la voluntat de
cooperació entre ells. ■
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Resum econòmic Ampliació del Teatre Principal de Terrassa
FASE 1

Import €

TREBALLS PRÈVIS
ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
ESTRUCTURA METÀL·LICA
ESTRUCTURA METÀL. SECUNDÀRIA
ESTRUCTURA DE FÀBRICA
ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
XARXA TERRES
SANEJAMENT

SEGURETAT
TOTAL 1A FASE

CARACTERÍSTIQUES
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
Soterrani
960 m2
P. Baixa
1.140 m2
P. Primera
673 m2
P. Segona
323 m2
P. Tercera
580 m2
P. Pinta
600 m2
AFORAMENT:
Sala Teatre
Sala Polivalent Planta 3

18.402
490.859
105.824
196.066
723.322
136.991
106.381
2.551
10.885
4.621
4.211

36.315
1.836.428

4.276 m2

FASE 2

Import €

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES

44.767
8.133

ESTRUCTURA

154.905

ESTRUCTURA METÀL. SECUNDÀRIA

107.944

Resum macro-lots

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres i
Sistema Estructural
SOLERES
COBERTA
FAÇANES
FUSTERIA EXTERIOR
SANEJAMENT
DIVISÒRIES INTERIORS
FUSTERIA INTERIOR
ACABATS INTERIORS
RESTAURACIÓ INTERIOR
ELEVACIÓ I TRANSPORT
EQUIPAMENT
URBANITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ
AIGUA SANITÀRIA
CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA
PROTECCIÓ I DETECCIÓ INCENDIS
QUADRES ELECTRICS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
XARXA ESTRUCTURADA
MEGAFONIA STD
ANTENA TV/FM
CONTROL ACCESSOS
ANTIINTRUSIÓ
CONTROL VISUAL
AJUTS I LEGALITZACIONS
SEGURETAT I SALUT
TOTAL 2A FASE

32.447
117.295
677.081
74.651
35.647
339.435
217.356
905.825
114.650
182.826
258.064
14.133
666.015
71.499
35.542
96.368
158.318
345.702
107.410
56.677
24.830
10.211
3.945
6.434
19.121
50.007
68.856
5.006.094

SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT ESCÈNIC
Maquinària escènica
262.381
Il·luminació de la resta
274.803
Tèxtils escènics i accessòris
74.694
Inst. Elèctriques il·luminació
132.408
Audiovisuals professionals
248.661
Elevadors unipersonals
19.865
Taló tallafocs
63.750
Total
1.076.562

Import €

554.029

1.561.834

Sistema envolupant

937.121

Sistema divisòries

556.791

Sistema acabats

1.020.474

Equipament

455.023

Sistema instal·lacions
Seguretat i salut
TOTAL F 1+F 2 (PEM)
(Els imports es refereixen a PEM)

1.652.079
105.171
6.842.522 1.600,22 €/m2

TOTAL PEC (PEM x 1,19)

8.142.602

TOTAL OBRA + EQUIPAMENT

9.219.164

625
90

Distribució del cost (en % i €/m2)
TREBALLS
PREVIS I
ENDERROCS
8,10 %
129,57 €/m2

MOVIMENT
DE TERRES I
ESTRUCTURA
22,83 %
365,26 €/m2

SISTEMA
ENVOLUPANT
13,70 %
219,16 €/m2

SISTEMA
DIVISÒRIES
8,14 %
130,21 €/m2

SISTEMA
ACABATS
14,91 %
238,65 €/m2

EQUIPAMENT sistema
6,65 %
instal·lacions
106,41 €/m2
24,14%
386,36 €/m2

Seguretat
i salut
1,54 %
24,60 €/m2
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Una nova sala i una nova escena
per al Teatre del 1911
Lluís Dilmé
Xavier Fabré
Arquitectes
■■■ La recuperació del Teatre Principal de Terrassa parteix del

lloc que des dels seus inicis aquesta institució cultural ha ocupat a
la seva ciutat així com del conjunt d’espais amb la façana i la cúpula de la reforma de 1911 que s’han conservat en la primera crugia
d’aquell segon edifici. El teatre renovat es recolza en aquest llegat
arquitectònic per a desplegar tota la seva potencialitat.
La primera crugia històrica atorga la dimensió cívica i ciutadana a tot l’edifici, la seva imatge urbana garanteix la continuïtat de la institució i és el referent inequívoc del retorn de l’activitat teatral. Dels tres espais superposats que es conserven a la
primera crugia els dos primers, el vestíbul i el foyer, constitueixen la part més pública i lliure de l’edifici, són els espais d’accés
i de descans, de conversa i relació que fins i tot poden acollir els
ciutadans al marge de l’activitat teatral, en hores en què no hi
hagi cap espectacle programat. El foyer, conjuntament amb el
vestíbul, pot tenir activitat tot el dia com a bar i restaurant o
com a punt de trobada diferent en un àmbit força singular.
Els espais que han arribat als nostres dies tornen a tenir
activitat en funció del teatre renovat; són, en certa mesura,
com una conquilla de cargol marí que, després d’estar buida
durant un llarg període de temps, s’hi ha instal·lat, en el seu
interior, un cranc ermità i ara torna a albergar vida. Els dos
espais inferiors donen accés a la nova sala, el vestíbul a nivell de
platea i el foyer, a l’amfiteatre. Aquests espais d’accés i relació
del públic estan units entre sí per una ampla escalinata de tres
trams de manera que el vestíbul i el foyer, connectats per aquesta escalinata exempta, esdevenen un sol àmbit d’estar autònom
de la resta de l’edifici. Hi ha també, a l’àrea de públic, dues escales simètriques, situades a costat i costat dels accessos de la
sala, que connecten tots els espais per al públic juntament amb
l’ascensor, des dels serveis generals i el guarda-roba ubicats en
el soterrani fins al tercer nivell de l’antic edifici sota de l’espectacular cúpula. Les dues escales bessones tenen un recorregut
vertical força clar i net. Un teixit metàl·lic tesat, situat al centre
de l’ull d’escala, acompanya aquests recorregut des del terra
del guarda-roba fins al sostre del tercer nivell recuperat, reforçant la verticalitat de les dues escales bessones.

Un atrevit sistema de doble cúpula
La crugia conservada de l’edifici de 1911 té un tercer nivell que
era l’accés a la darrera planta quan la sala del teatre encara

El públic, en arribar al teatre, entrar,
moure’s i asseure’s, sent la relació entre ell
i el seu entorn sense que hi presti atenció,
això és l’arquitectura

Façana del teatre a la Plaça de Maragall

d’escena, juntament amb la disposició de les butaques organitzades a partir de dos passadissos laterals des dels accessos,
tant en platea com en l’amfiteatre, fa que el públic se situï de
manera molt propera a l’escena i que el teatre tingui una calidesa remarcable. Les dues primeres fileres de butaques poden
retirar-se i l’escena pot avançar dos metres sobre la sala, més
enllà de la boca d’escena, gràcies a una plataforma elevadora
que ho permet. Retirant la tercera filera i baixant la plataforma
un metre per sota del nivell de platea, es formalitza un fossat
apte per a trenta músics que permet dur a escena espectacles
lírics i òpera amb reducció d’orquestra.
La inclinació de la platea i de l’amfiteatre així com la posició
concreta de cada butaca respon a la bona visibilitat per a tots
els espectadors comprovada a partir de les línees isòpiques. El
volum de la sala, la situació i orientació dels plafons de fusta
que la limiten, tan a les parets com al sostre, obeeix al criteri
acústic establert per aquest teatre. Visibilitat i acústica són els
dos motors projectuals de la sala, però el confort, el benestar

c 71
REPORTATGE
rehabilitació

tenia forma de ferradura. A partir dels anys seixanta, desapareguda la vella sala teatral, el tercer nivell restava com a espai
residual. Aquest espai suporta la cúpula que, juntament amb
la façana, constitueix la imatge pública exterior de la institució cultural. Es tracta d’una cúpula esfèrica que en un origen
es mostrava com si fos tota ella de pedra, la base, a manera de
cimbori, sí que és de pedra, però la part superior és una cúpula
rebaixada de maó de pla. El que fa més atractiva aquesta cúpula és que en lloc d’estar recolzada sobre quatre petxines neix
com un forat al mig d’una volta de mocador, de fet es tracta
d’un atrevit sistema de doble cúpula. Pel que fa al seu exterior
ben aviat es va retallar la pedra que es desprenia i s’esmicolava
folrant-la de trencadís i, per tant, canviant el seu aspecte d’una
manera radical.
La cúpula era per ser albirada de lluny i el seu interior, creiem, no era vist perquè l’intradós no tenia cap mena d’acabat
i a la seva base hi havia una estructura que podia suportar un
cel ras. Ara, aquest espai abocat al gran finestral semicircular
de la façana a manera de les obertures termals romanes, és una
nova sala per al públic, coberta pel doble sistema de voltes, la
volta de mocador amb la cúpula en el centre, totes dues visibles
a través d’una gran làmpada circular i plana que, a més d’il·luminar tota la sala, és un corrector acústic i un pont per a la
il·luminació espectacular.
Aquest espai recuperat de l’antic edifici té la funció de segona sala per a actes en configuració lliure amb una cabuda fins
a cent espectadors. La sala cúpula té una autonomia d’ús completa respecte la sala principal i respecte el propi foyer gràcies
a la seva connexió directa amb el vestíbul i a la seva proximitat
al cos de camerini, ambdues coses fan possible l’accés de públic
independent del d’actors, músics o conferenciants.
La cúpula, juntament amb el foyer que també pot donar
cabuda a actes culturals amb independència de la sala principal del teatre, permet diversificar l’oferta amb un espai
complementari per a funcions de petit format, concerts de
cambra, cicles de conferències, exposicions, presentacions o
rodes de premsa. Un espai que té un caire molt diferent i força
suggerent. D’aquesta manera el Teatre Principal recupera uns
espais pretèrits i els posa al servei del conjunt a la vegada que
els omple de sentit i activitat.
La sala per al públic es desenvolupa en platea i amfiteatre
d’acord amb els nivells dels espais recuperats. La dimensió de
la sala i, per tant la seva capacitat, neix del compromís entre
sala i escena buscant un equilibri per a repartir-se la superfície
lliure del solar del teatre que resta entre la primera crugia i el
fons de la parcel·la de manera raonable. El Teatre Principal de
Terrassa potser hauria de tenir una capacitat propera als 800
espectadors, que és el màxim recomanable per a teatres, però
no pot tenir un escenari amb una profunditat menor als 10 m. a
teló tancat, un escenari que no respectés aquest límit comprometria greument la seva funcionalitat.

Un teatre agradable i càlid
L’equilibri entre el doble requeriment del teatre situa la boca
d’escena; l’amplada i l’alçada de la boca d’escena determinen la
forma de la torre escènica i el nivell en que cal situar la pinta. La
limitada profunditat de la sala i la generosa amplada de la boca
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dels espectadors no acaba aquí, hi ha tot un reguitzell de condicionants que poden fer un teatre agradable, càlid i amb una
personalitat definida.
Tot això és, en darrera instància, un problema d’espai, de
qualitat arquitectònica de l’espai, en què el joc volumètric dels
plafons, el seu tractament cromàtic i la seva il·luminació combina amb tot el que hi ha, des de la qualitat dels materials fins al
disseny de les butaques, definint l’espai i la sensació arquitectònica que l’espectador tindrà sense necessitat de pensar-hi. El
públic, en arribar al teatre, entrar, moure’s i asseure’s, sentirà
aquesta relació entre ell i el seu entorn, sense que hi presti atenció, això és l’arquitectura.
L’escenari, dins la seva limitació de profunditat, pot donar
cabuda a espectacles escènics i musicals de diversos formats,
l’avançada de l’escena permet utilitzar la sala a telo tancat per a
conferències o taules rodones. El sistema de galeries connectades amb la pinta i amb els ponts de sala permet el desplegament
escenotècnic que convingui per a cada espectacle. El fossat
d’escena practicable en qualsevol punt completa la dotació de
l’escenari que, juntament amb l’accessibilitat directe des del
carrer, el muntacàrregues al fons i la doble circulació vertical
que relliga totes les àrees tècniques fa que tot el conjunt escènic
sigui força pràctic i versàtil.
Enfrontat al fossat d’escena sota la platea hi ha encara
una sala d’assajos allargada divisible i accessible des dels dos
costats de l’escena que a la vegada connecta amb el cos de camerini, direcció i gestió del nou centre teatral. Els ponts de la sala
estan connectats a tota la xarxa de circulacions de servei. La
sala, des d’aquets espais tècnics, mostra l’extradós de tot el sistema de plafons de fusta que la limiten penjats de l’estructura
de l’edifici. És una gran caixa de fusta en suspensió dins d’una
altra caixa major de formigó sobre de la qual encara hi ha espai
per a la climatització i les instal·lacions generals del teatre.

Un teatre que surt enfora
El teatre surt cap a l’exterior. La composició de la façana identifica els tres espais recuperats, els fa visibles i els explica des de
l’espai urbà: el vestíbul comença ja en visualitzar-se els arcs i
les columnes de l’entrada trífora en escorç. El foyer amb les balconeres dels vitralls, rere la columnata central, reforça la seva
preeminència. Darrera del gran finestral semicircular es desvela la nova sala cúpula. La presència urbana d’aquests espais
i, amb ells, de l’entitat teatral, queda reforçada pel treball de
restitució compositiva que s’ha dut a terme de la façana de 1911
dissenyada per Enric Catà i Francesc Guàrdia amb una forta
voluntat representativa.
La façana històrica del teatre es situa en un punt de doble
inflexió del carrer, en el canvi de rasant de la calçada i el canvi
d’alimentació del llenç de façanes. En front del Teatre s’obra
un eixamplament de l’espai urbà pel desacord de les alineaci-

No pot tenir un escenari amb una
profunditat menor als 10 m a teló
tancat, un escenari que no respectés
aquest límit comprometria greument la
seva funcionalitat

ons: la plaça Joan Maragall. Sens dubte, aquesta plaça té una
singularitat que la façana del teatre reconeix atorgant-li un
extraordinari valor cívic. La lleugera curvatura de la façana
històrica acompanyada per l’avançament de les quatre columnes xaparres de l’entrada tensa la inflexió, el canvi d’alineació
entre el carrer del Teatre i el carrer Sant Pau. Aquesta subtilesa
fa que el teatre surti enfora, prengui tot el protagonisme a la
plaça Maragall a la vegada que reforça el dramatisme de la seva
visió en escorç des del carrer de la Rasa i des de la pujada del
carrer del Teatre.
La composició de la façana de 1911 no només és un exercici
de monumentalització i dignificació del vell teatre del segle
XIX sinó que també ho és quant a la seva significació urbana.
La façana del segon edifici teatral sap treure profit de la seva
posició estratègica. A primera vista podria semblar que aporta
una excessiva monumentalitat en un context que es desenvolupa a una altra escala i que no permet la seva visió completa,
però potser és aquesta desmesura la que fa que el teatre, retallat entre l’escletxa del carrer Joaquim de Paz o elevant i d’esgairell des del carrer de la Rasa, prengui la seva dimensió més
urbana i pública com a palau de la cultura i dels valors cívics.
Aquest ideari, implícit en la composició de la façana, feia inexcusable la seva recuperació.
Conscients del valor arquitectònic i urbà de la façana d’Enric Catà i Francesc Guàrdia hem projectat l’ampliació del teatre de manera que emfatitza la singularitat de la façana patrimonial. El teatre amb el solar ampliat defineix un rectangle
en el que tres costats són mitgeres i només un façana, tots els
accessos s’han de produir des del carrer del teatre i per aquesta
raó es feia imprescindible l’ampliació que permetés a l’escena
tenir els seus espais servidors i sobre tot, l’accés d’actors i
escenografies. La façana de l’ampliació té uns requeriments
i un contingut ben diferent de la històrica que preserva els
espais públics i representatius. La pedra fosca, gaire bé negra,
la composició del ple sobre una base que ha de permetre l’accés
de camions i el tractament de les obertures com escletxes amb
lamel·les verticals reforça el caràcter servidor i complementari
de la façana de l’ampliació de manera discreta sense pertorbar
la força i el valor patrimonial de la façana històrica.
La rehabilitació del Teatre Principal de Terrassa constitueix el quart edifici de què ha disposat la institució teatral en
aquest mateix indret de la ciutat. L’edifici rehabilitat ha fet
seus els tres espais nobles de la primera crugia del segon edifici, amb la cúpula i la façana; espais i elements arquitectònics,
aquests, que el tercer edifici –el del cinema- havia preservat
no sense greus alteracions i mutilacions. El segon edifici, el de
1911, era una reforma del primer teatre del qual en vàrem trobar la traça de la ferradura de la sala després de la deconstrucció dels cinemes, durant les tasques d’excavació per a construir
els nous fonaments.
La institució teatral, la funció d’aquest lloc dins la ciutat,
és la mateixa des dels inicis; l’edifici, però, s’ha transformat al
llarg del temps i de les èpoques d’acord amb allò que els seus
gestors han cregut, en cada moment de canvi, que era el més
oportú. Inaugurada la quarta versió, esperem que aquest edifici renovat doni el servei adequat i compleixi totes les expectatives creades durant força anys. ■
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P6 Sala cúpula
E5 Camerini i gestió
E6 Pinta

E1 Soterrani
E2 Sala d’assaig
E3 Escena
E6 Pinta
P1 Guarda-roba
P2 Vestíbul
P3 Platea
P4 Foyer
P5 Amfiteatre
P6 Sala cúpula
I Instal·lacions
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A dues velocitats
Francesc Xairó
Arquitecte tècnic
■■■ Des de la redacció de L’Informatiu se’m va encarregar fer

una explicació sobre com havia anat l’obra. Vaig començar a
redactar diversos esborranys, però crec que no aportaven res
d’interessant. Així doncs, voldria defugir d’explicar a un lector
experimentat, com es va portar el control d’execució, costos
i planificació, tot i les dificultats pròpies d’obres d’aquestes
característiques i dimensions.
No vàrem inventar cap mètode revolucionari, ni vàrem descobrir la sopa d’all, sinó que amb les eines que tots coneixem
i sabem fer servir, en tenim prou per a aconseguir un resultat
òptim, tot i les dificultats afegides de la ubicació en un centre
urbà totalment consolidat, un edifici entre mitgeres i amb uns
carrers molt més estrets del que hauríem desitjat. L’únic secret
és fer servir el sentit comú i la seriositat i professionalitat de tot
l’equip tècnic (direcció d’obra, direcció d’execució, coordinació
de seguretat, constructora i propietat ).
D’altra banda, aprofitant el compromís de fer un escrit a
L’Informatiu, voldria fer-vos partícips dels fets diferencials de la
intervenció en aquesta obra, i especialment de les sensacions
que he experimentat, tant per tractar-se de la reforma i ampliació d’un antic teatre, com per la combinació dins el mateix
espai d’una construcció nova, amb tècniques avantguardistes
de dimensions d’espais i volums no usuals, amb una intervenció d’anàlisi més acurada, reconstrucció i retrobament d’antics
oficis. Es tracta d’una mateixa obra a dues velocitats totalment
diferents.

La intervenció en un teatre ja existent
De tot el ventall d’obres en les quals he participat, les que
m’han despertat sensacions més intenses, i les que m’han
enganxat més, han estat, sens dubte, les d’intervenció en un
teatre i, especialment, en un teatre existent. Entrar a l’obra
esdevé entrar en un espai aliè a la realitat exterior, on les pautes
racionals queden superades per la fantasia, on les possibilitats
del programa a desenvolupar són pràcticament infinites, tant
com ho pugui ser la imaginació de l’usuari.
Per afrontar el repte de portar a terme la direcció d’execució
d’un edifici com aquest cal assumir les següents premisses.
■ No es tracta d’un edifici, sinó de dos, interrelacionats dins
un mateix volum general, amb un únic element comú, la
boca d’escena, generant dos mons diferents i complementaris alhora: el món de l’actor (escena) i el món del públic.
■ Per entendre l’edifici cal pensar en 3D. No es tracta d’un edifici en superposició de plantes, sinó d’un collage de volums.
■ A la zona d’escena l’edifici supera la seva definició d’immoble, atès que tot es pot moure: terres, parets i sostres.

L’únic secret és fer servir el sentit comú i la
seriositat i professionalitat de tot l’equip
tècnic
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Si se us presenta l’oportunitat de dirigir
una obra com aquesta, aparqueu el que
estigueu fent
■

L’edifici esdevé un gran contenidor d’una màquina complexa, on les instal·lacions prenen una gran importància,
ocupant volums considerables i amb altes prestacions, però
ha de fer el seu servei d’amagat i sense fer-se notar.

Per tant, un cop assolits aquests preceptes, i tenint en compte l’espai en què s’està treballant, per adaptar-se al sistema de
treball, tot passant de la disciplina de l’enginyeria mecànica en
el muntatge de tot l’equipament escènic, a la sensibilitat més
acurada en la realització de tots els acabats de la zona de públic,
és fàcil enfrontar-se a la direcció de l’execució de l’obra d’un
teatre.
A més, la rehabilitació del Teatre Principal manté tota la
crugia de façana on es rehabiliten els espais, redescobrint els
sistemes de construcció de l’època, els materials utilitzats i el
treball d’antics oficis, tot convivint amb les noves tecnologies
del món de la restauració, amb solucions estructurals enginyoses, amb estudis acurats de compatibilitat química dels nous
materials amb els preexistents.
Tot aquest treball de restauració té el seu propi ritme i la
seva velocitat, que no entén gaire l’enginyeria de la planificació en l’acceleració de rendiments, especialment pel fet que a
mesura que es van retirant certes capes sobreposades en diferents moments de la història de l’edifici, van apareixent nous
elements que han estat emparedats i clausurats durant anys
que cal recuperar, tot i no estar previst inicialment.
Igual que en un complex lúdic, on busquem totes les atraccions possibles, en aquesta obra no hi hem trobat a faltar res,

ha estat un bon examen per a posar a prova la nostra formació
pluridisciplinària .
Un cop acabada l’execució, falta la prova final: la posada
en funcionament, on tots els engranatges es posen en marxa
alhora i fan girar l’immens rellotge. Es tracta del dia de la inauguració. Potser no hem estat molt atents a la representació i
als discursos, però tot ha funcionat i ha anat bé. La sensació de
felicitat a l’hora de la salutació final de l’actor amb els aplaudiments per la seva representació és totalment compartida per
tots i cadascun dels components de l’equip per haver recuperat
un teatre.
Per acabar, us voldria donar un consell (si em permeteu, ja
que són gratuïts i, per tant, el podeu prendre o deixar): si se us
presenta l’oportunitat de dirigir una obra com aquesta, aparqueu el que estigueu fent, traieu el temps d’on faci falta i no ho
deixeu escapar. ■
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Criteris acústics
Higini Arau
Dr. en Ciències físiques especialitat Acústica
■■■ La sala té un volum correcte en relació amb l’audiència

segons el límits mxim i mínim per a la configuración de paraula. L’estudi acústic realitzat estudia la qualitat acústica de la
Sala després d’haver estat construïda. Forma de la sala en planta i seccions:

Planta primera

Secció transversal

Planta segona

Dimensionat

Planta baixa

La relació entre el volum d’una sala i el
nombre d’audiència és molt important
per poder aconseguir una bona resposta
acústica

L’ús específic d’una sala requereix unes condicions acústiques
determinades. El disseny intern s’ha adequat de manera que
tinguem una bona resposta acústica en la seva configuració
d’ús. La relació entre el volum d’una sala i el nombre d’audiència és molt important per poder aconseguir una bona resposta
acústica. L’estudi del dimensionat analitza la relació entre el
volum de sala i l’audiència màxima admissible. Aquest estudi
realitza un càlcul del temps de reverberació suposant que la
única superfície absorbent és l’audiència. També indica els
valors màxims i mínims de la reverberació que es consideren
òptims per la sala en cadascun dels usos als que esta destinada.
L’estudi de la sala es va fer per la seva principal configuració,
teatre.
En la configuració d’us de Teatre, el volum considerat es
el de la Sala, sense l’espai d’actuació definit per la caixa
escènica.
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Càlcul de l’anàlisi dimensional
VOLUM
3320 m3

AUDIÈNCIA
626 butaques
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S’observa que des del punt de vista del càlcul de l’anàlisi
dimensional, la sala té un volum correcte en relació amb
l’audiència segons els límits màxim i mínim per a la
configuració de paraula.

Resum dels paràmetres acústics
El següent quadre mostra el resum dels valors dels paràmetres
acústics que la sala ha de complir d’acord a les prescripcions
del criteri acústic. El marge que s’ha donat al temps de reverberació s’ha determinat mitjançant l’estudi de dimensionat.

Configuració paraula:
PARÀMETRE

CRITERI ACÚSTIC

Temps de reverberació

0.82 < Tmid < 1.25 s
0.9 < I calidesa < 1.3
I brillantor > 0.8
EL > 20%
>-1.5
G>0
No ecos

Índex de calidesa
Índex de brillantor
Eficiència Lateral
Índex de claredat C50
Nivell de sonoritat total G
Resposta impulsional

Resultats del Tmid:
LÍMITS DE Tmid SEGONS CRITERI (s)
Configuració
Paraula
Paraula

Tmid Mínim
0.82
Tmid SEGONS CÀLCUL (s)
1.03

Tmid Màxim
1.25

Camins acústics
De l’estudi del traçat de raigs es conclou una bona distribució
de l’energia en tota la sala. No existeixen reflexions que retornen a l’escenari i que podrien donar lloc a ecos. ■
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La recuperació dels estucs
i el mosaic
Sílvia Ros
Rosart
■■■ Els estucs a recuperar, situats especialment a les dues vol-

tes del costat esquerra del foyer i en determinats punts de les
seves parets, formen uns esgrafiats amb dibuixos geomètrics
estrellats o en sanefes intermitents força remarcables que havien estat pintats amb pintures plàstiques en repetides ocasions.
La neteja amb decapants aplicats a pinzell i després amb sabó
neutre i aigua destil·lada vaporitzada deixava l’esgrafiat a punt
per a la seva restauració amb aplicació d’estuc de calç amarada
i pols de marbre macael.
Els dos cels rasos, el del vestíbul i el del foyer, amb uns treballs ornamentals en guix força singulars presentaven diverses
capes de pintura sintètiques que s’han retirat amb rasqueta i
paper de vidre per els racons. Sota d’aquestes pintures sintètiques es veien, en algunes àrees, els tons originals dels guixos.

Un cop decapats i massillats per a recuperar el volum i la textura s’ha aplicat una imprimació general i dues capes de pintura
plàstica de colors seleccionats a partir dels que s’havia trobat
en la primera pintura. Finalment, s’ha fet diverses veladures
amb pintures al silicat i pintures a l’aigua.
S’ha consolidat les restes de guix del saló dels miralls del
Cercle Egarenc què resten a la intempèrie, adossades al mur
posterior d l’escenari, des de fa més de trenta anys. En primer
lloc s’ha assegurat l’estabilitat dels elements arquitectònics de
manera mecànica amb tacs químics al mur, barnilles i grapes

Hi ha elements arquitectònics que s’han
modelat en fang a peu d’obra copiant el
model sobre del qual s’ha fet un motlle
en escaiola

c 77
REPORTATGE
rehabilitació

d’acer. S’ha injectat carbonat càlcic en les esquerdes i les fissures i s’ha iniciat una consolidació superficial amb calç amarada
i primal dissolts en aigua. Acte seguit s’ha netejat amb acetona
i alcohol aplicats a pinzell i s’ha protegit les àrees més exposades a la pluja amb morter de calç amb pols de marbre macael.

El mosaic
Abans d’extreure les restes del mosaic de tessel·les a la romana
es va netejar amb alcohol i acetona fregant de manera minuciosa. Es va fixar les tessel·les soltes amb calç amarada i acte
seguit es va engassar tota la superfície amb gasa de cotó i resina acrílica dissolta en alcohol, les llacunes i els laterals s’havien omplert amb escaiola.
Després de la preparació es va tallar en panells d’un metre
quadrat aproximadament per a poder manipular-los i es van
senyalitzar i numerar d’acord amb l’estudi fotogramètric que
prèviament s’havia realitzat. L’arrencat es va fer de manera
manual de manera que les tessel·les i el seu morter de calç
formaven un pa d’uns vuit centímetres de gruix, es va embalar
amb plafons de fusta immobilitzat recoberts amb plàstic de
bombolles i portar a taller.
Al taller es va netejar el revers dels pannells retirant el morter original després i les restes d’altres morters posteriors. Es
va fer una nova capa de morter de calç de tres centímetres amb
calç amarada, sorra fina i pols de mabre armada amb malla de
niló. Es va retirar l’engasat i la resina soluble a l’alcohol i es va
eliminar el reforços i els reomplerts d’escaiola. Es va procurar
millorar la planimetria i es va tornar a embalar cada panell per
al seu transport i manipulació.
Ara, un altre cop en el vestíbul del Teatre, es va reconstituir
el mosaic col·locant tots els plafons al seu lloc i fixant-los amb
morter cola al formigó de la nova solera, les juntes s’han reparat amb tessel·les d’acord amb el dibuix original i s’ha deixat a
punt per a que totes les absències de mosaic siguin omplertes
amb resines epoxi que assegurin la continuïtat superficial i la
protecció de les tessel·les de vora.

Neteja de la pedra de la façana
Després d’instal·lar una bastida que permetia abastar tota la
superfície de la façana es va procedir a la neteja general de tota
la pedra eliminant les aplicacions de morter que en gruixos
i consistència força variada havia rebut la pedra en diverses
campanyes de restauració pretèrites. L’extracció s’ha fet manualment amb ajuda de la piqueta. La neteja s’ha fet projectant
a baixa pressió abrasius de silicat d’alumini de granulometria
fina. Acte seguit hem consolidat la pedra natural que havia sortit sota dels morters amb silicat d’etil aplicat a pinzell.
Els mortes especials per a la nova restauració s’han aplicat
sobre un pont d’unió de manera directe en gruixos inferiors al
centímetre i amb armadura de barnilla roscada i filferro d’acer
inoxidable ancorada amb tacs químics a la pedra. Puntualment
s’ha passat la veladura al silicat per unificar els tons i s’ha aplicat hidrofugat amb pinzells.
Els elements arquitectònics reproduïts in situ s’han modelat directament sobre l’armadura de barnilla roscada i filferro
d’acer i rajola dentada de terracota per guanyar gruix, s’ha
utilitzat sabates, plantilles, paletí i espàtules per conformar
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els relleus sobre el morter de pedra artificial que s’aplicava a
la base de pedra o rajola adherida prèvia aplicació d’un pont
d’unió. En alguns casos s’ha aplicat alguna veladura superficial per a temperar les tonalitats prèvia a l’aplicació de l’hidroofugat.
Hi ha però, elements arquitectònics que per la seva repetició s’han modelat en fang a peu d’obra copiant el model sobre
del qual s’ha fet un motlle en escaiola o, en alguns casos, en
silicona, i s’ha emmotllat una nova peça en escaiola per a fer-li
els repassos. Aquesta segona peça ha servit per fer els motlles
definitius en silicona amb contra caixa d’escaiola. Les peces
de pedra artificial desemmotllades i ben curades s’han fixat a

façana amb barnilles i tacs químics i, desprès s’ha procedit a fer
els repassos i les bores amb el procediment de modelat in situ.
També s’ha restaurat elements arquitectònics de pedra natural
repetint els procediments de neteja inicial i la preconsolidació
amb silicat d’etil. S’ha practicat una neteja dels atacs biològics
amb polpa de paper impregnada de biocida i amb aigua destil·
lada s’ha dessalat la peça a restaurar. S’ha consolidat i s’ha
eliminat fissures injectant calç armada i primal o resines epoxi.
La reintegració del volum s’ha fet amb morter de calç, sorra
extrafina i pols de marbre i s’ha aplicat un consolidant final. Els
treballs de pedra artificial del vestíbul han seguit els mateixos
procediments que els de la façana, ■

