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Districtes
UNA HISTÒRIA DE CIUTAT VELLA... Antic Teatre
JUAN LUIS ROD

El mercat de Sant
Antoni, a examen
EIXAMPLE 3 La regidora del districte de l’Eixample, Montserrat
Ballarín, i la consellera de Sant
Antoni, Eulàlia Corbella, explicaran als veïns aquesta tarda
(19.00 hores) l’estat de les obres
del mercat de Sant Antoni i el
projecte del superencreuament
de Tamarit amb Comte Borrell,
on tindrà lloc la compareixença. També parlaran de la ubicació del mercat del llibre antic i
col·leccionisme.

AVUI A BARCELONA
EIXAMPLE
Xerrada sobre cine L’historiador de
cine Julio Lamaña parla sobre la
pel·lícula Paradise (2016), d’Andrei
Kontxalovski. Els assistents
participaran en un sorteig per veure el
film al cine Zumzeig. Biblioteca Joan
Miró. Carrer de Vilamarí, 61. A les
19.00 hores. Gratis.
Assetjament escolar Nacho
Guerreros i Sara Brun presenten el
seu llibre sobre assetjament escolar
Yo también sufrí bullying. A Abacus de
Balmes, 163. A les 19.30 h. Gratis

SANT MARTÍ

Vot popular sobre la
plaça Dones del 36
33 Màgic 8El jardí de l’Antic Teatre, un recés de pau per prendre alguna cosa i xerrar.

Resistència en escena
L’Antic Teatre tem pel seu futur després de ser durant 14 anys un
dels pocs espais amb una programació experimental i multidisciplinària
ANNA ROCASALVA
BARCELONA
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PALAU DE LA MÚSICA

Via Laietana

Un focus banya amb llum ataronjada un desert d’Atacama fet de llençols. Al fons de la sala, un projector
llança versos del poeta xilè Raúl Zurita: «Verás un mar de piedras. Verás
margaritas en el mar…». Pertany a
l’obra Extraños mares arden, un documental experimental dels artistes Txalo Toloza i Laida Azkona sobre el desert d’Atacama, la indústria
armamentística i l’art contemporani. Un clar exemple del que es pot
trobar a l’Antic Teatre (Verdaguer i
Callís, 12), un espai de creació artística i agitació cultural poc convencional.
A l’històric barri de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, Semolinika Tomic, la directora i fundadora, es pren una cervesa en un idíl·lic
jardí interior. «Nosaltres som la resistència al neoliberalisme en la cultura i en l’art –defensa–. Només fixa’t
en el nostre origen: un grup d’artistes que ressusciten un centre cívic
abandonat, l’autogestionen i el converteixen en un escenari de creació
independent».
L’Antic Teatre s’emplaça en un
antic palau neoclàssic de l’any 1650.
«No en tenim més informació, però
creiem que els aristòcrates ja es van
fer construir el teatre per a les seves
representacions privades», comen-
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Sant Pere Més Alt
ANTIC TEATRE
Verdaguer i Callís, 12

Sant Pere Més Baix

ta Tomic. L’any 1879, el lloc es converteix en la seu del Círculo Barcelonés de Obreros San José, fundat per
l’arquitecte Joan Martorell, en oposició als ateneus obrers laics que en
aquella època afloraven per tot el
país.
Aprofitant el teatre, el lloc esdevé un centre cívic on els treballadors
podien prendre un refrigeri al bar
i participar en activitats educatives i artístiques. Aquestes activitats
es mantenen fins als anys 90, quan
l’edifici queda pràcticament abandonat fins que un grup d’artistes el
recuperen el 2003.
Semblava com si aquest tresor
els hagués estat esperant. Però l’An-
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tic sempre va ser el reflex de les
inquietuds artístiques del barri.
«Vam descobrir que als anys 70
s’hi projectaven pel·lícules radicals dirigides per l’artista transvestit Pierrot», diu la directora.

Panorama incert
Després de 14 anys, l’Antic Teatre pot desaparèixer. «Ens temem
que, quan se’ns acabi el contracte, el propietari ens faci fora –comenta Semolinika–. És el típic
cas de capitalisme salvatge, perquè aquest lloc, al cor de Ciutat
Vella, és un bombó». Però els treballadors i el barri es neguen a
rendir-se.
«Aquí ens van donar la il·lusió
de saber que podíem servir per a
alguna cosa més que per fregar
plats o fer el menjar», explica Aurora Roig, veïna jubilada que balla en les classes gratuïtes de dansa contemporània que ofereix
l’Antic com a part del seu programa per a gent gran. «Això m’ha
donat la vida», afegeix una altra
dona, Mari Gutiérrez.
«L’Antic és l’únic lloc que segueix apostant per l’experimentació en les arts escèniques
–defensa l’artista Txalo Toloza–.
I l’experimentació en l’art és la
R+D de la cultura». H
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GRÀCIA 3 Els veïns ja poden votar fins divendres per escollir el
disseny de les dues parets mitgeres de la plaça de les Dones del
36 en una carpa instal·lada en
aquest espai. El concurs d’idees
es va iniciar el març passat amb
la col·laboració de l’Institut del
Paisatge Urbà i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. De 21
propostes, sis han arribat a la
final.

Sants s’integra en la
xarxa Mercats Verds
SANTS-MONTJUÏC 3 El mercat de Sants s’acaba d’incorporar a la xarxa Mercats Verds,
que promociona la sostenibilitat ambiental, la salut i el consum responsable. Amb aquest
són vuit els mercats sostenibles que, a més, potencien el
consum de productes de proximitat. La resta són Llibertat, les
Corts, Lesseps, Sant Martí, Concepció, Horta i Clot,

Gòspel TRAM i l’Escola Superior de
Música de Catalunya (Esmuc)
organitzen un concert gratuït de
música gòspel al parc del Besòs. El
professor de l’Esmuc Eduardo

Tancredi (foto) dirigeix 45 músics en
aquest exercici de final de curs de
l’escola. Parc del Besòs, a prop de la
parada del tramvia de Sant Adrià.
19.30 hores. Gratis.

CIUTAT VELLA
Cine Projecció de la pel·lícula Wit.
Estimar la vida (Mike Nichols, 2001,
EUA) en VOSE, dins del cicle Cinema i
bioètica. Presenta la pel·lícula Anna
Punsoda i la modera Marc Antoni
Broggi, metge cirurgià i president del
Comitè de Bioètica de Catalunya. A
l’Ateneu Barcelonès, Canuda, 6. A les
18.00 hores. Gratis.

LES CORTS

Festival de vida sana
al Museu Marítim
CIUTAT VELLA 3 El Museu Marítim acull el cap de setmana,
27 i 28 de maig, el Festival Orgànic en què es realitzaran unes
80 activitats entre conferències, classes de ioga, tallers de
cuina i música amb l’estil de vida sana com a fil conductor. La
primera edició, l’any passat, va
atraure 3.000 assistents. L’esdeveniment és de pagament.
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Conferència Laura Molinos
pronuncia la conferència El circuit de
carreres de Pedralbes amb motiu del
cicle Conèixer Les Corts. A la
biblioteca Can Rosés. Deu i Mata, 57.
A les 19.00 hores. Gratis
Meditació Taller Meditació per al
nostre equilibri i consciència impartit
per la terapeuta M. Carmen Ruano.
Centre Cívic Josep M. Trias. A Riera
Blanca, 1-3. 19.30 hores. Gratis.
Podeu enviar els vostres actes
gratuïts a distritos@elperiodico.com
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