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Nou Teatre Tarragona
Un teatre amb història a l’escena urbana de la Rambla Nova

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat 

Arquitectura i teatre són disciplines que es desenvolupen en dominis diversos, però 
que poden trobar punts en comú. L’arquitectura produeix edificis o intervé en ells, 
tractant la matèria. El teatre genera successos. L’arquitectura es desenvolupa  en 

l’espai i el teatre en el temps: un espai permanent per a celebrar fets efímers.

La relativament nova presència del Teatre Tarragona a la Rambla Nova és clara i contundent, 
però discreta, homogènia i amb continuïtat amb la ciutat que voreja. Acumula diverses 
vides, sempre lligades a la cultura i és la sala de teatre municipal més gran de la ciutat.

El Teatre Tarragona sorgí, no com a teatre, sinó com a fruit de la implantació del cinematò-
graf. Obrí les seves portes el dia de Nadal de 1923. Es va mantenir en actiu fins a 1989, amb 
una dedicació preferent com a cinema, encara que també s’hi programaven funcions de 
teatre, varietats, cabaret i concerts. El 1994 va ser adquirit per l’Ajuntament de Tarragona.

Imatge de la planta baIxa del nou teatre tarragona, des del vestíbul I espaI polIvalent de la 
planta baIxa
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L’11 de desembre de 2012, 98 anys després del seu naixement, el Teatre 
Tarragona tornà a obrir les seves portes a la ciutadania amb un edifici 
de nova planta, amb projecte de l’arquitecte tarragoní Xavier Climent. 

No ens trobem davant d’una rehabilitació (literalment parlant) d’un 
antic teatre, ni tampoc d’un projecte espectacularment exempt tal i 
com trobem arreu, una peça estrella de volumetria atrevida i materials 
enlluernadors. L’actuació s’ha resolt amb un discurs inequívocament 
contemporani, però amb una discreció exemplar. Es tracta d’un projecte 
de teatre de nova planta, que rehabilita en esperit l’antic, tot regenerant-
lo funcionalment, i fins i tot ampliant i creixent, respecte l’original. 

   L’expressió de l’arquitectura a través dels detalls:  
reminiscències scarpianes

Un dels trets rellevants del projecte són els detalls. Detalls que no es 
limiten als literalment constructius, sinó als que es troben en la relació 
interior-exterior, en les juntes constructives, en les mesures, les alter-
nances ple-buit, les baranes, el pas de les instal·lacions, etc. Detalls que 
uneixen el vessant constructiu i la narrativa de l’arquitectura, esdevenint 
la unió del tangible i l’intangible i com a suma de les sensacions visuals 
i tàctils.

Nom de l’obra: Teatre Tarragona

Emplaçament: Rambla Nova, 11 de 
Tarragona

Promotor: Ajuntament de Tarragona

Autors del projecte:

Xavier Climent, arquitecte

Col·laboradors del projecte:

Ivan Martín i Jordi Gómez

Directors d’execució de l’obra:

Ramon Rovira, Francesc Alsina (†), 
arquitectes tècnics

Coordinadors de seguretat i salut:

Segicons

Constructors:

Imaga Construcciones, 
Construcciones Solius 

Caps d’obra: 

Ramon Sánchez,  arquitecte tècnic 
(Imaga), Rosa Castillo, arquitecta tèc-
nica (Solius)

Principals industrials: 

Quiper-Siclima, Imaga; Anja; Solius; 
Manser; Ascender; El Corte Inglés

FITXA TÈCNICA

Imatge hIstòrIca del teatre-cInema 
tarragona

dIversos detalls  arquItectònIcs del  nou teatre tarragona.

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA
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dIversos detalls arquItectònIcs d’edIfIcIs de carlo scarpa, una clara referèncIa en l’arquItectura de xavIer clIment  

Imatge de la sala del palau de 
congressos de copenhague,  
J. nouvel

patI de butaques del teatre tarragona vIst des de l’escenarI.

Els detalls tenen el valor de les preposicions en el llenguatge, permetent 
articular els espais i la realitat fragmentada. 

L’arquitectura del nou teatre reincorpora l’ornament, això sí, amb un 
llenguatge ben contemporani i, fins i tot, intemporal. 

   Maridatge cromàtic: vermell i negre, els protagonistes
També el color juga un paper essencial. Vermell i negre, els colors històri-
cament típics en el món del teatre, els colors del teló, dels espais tècnics, 
de les catifes, etc… ho inunden tot, conferint un especial caràcter envo-
lupant, i mostrant contrastos seductors al llarg dels diferents recorreguts 
per l’edifici: un perfecte maridatge cromàtic que va molt més enllà dels 
valors adjectius i intranscendents que els colors semblen aportar en els 
espais arquitectònics. No es pot negar la capacitat transformadora que 
juguen els colors en la percepció espacial. L’element estrella, en termes 
cromàtics és la sala. 

Seients de diferents colors (amb un a paleta de vermell, negre, bordeus 
i violeta) donen calidesa al pati de butaques, sobretot en la seva percep-
ció des de l’escenari: 50% negre, 25% vermell i  bordeus i lila en menor 
mesura. Una imatge que recorda als colors del pati de butaques del Palau 
de Congressos de Copenhague, amb projecte de Jean Nouvel.

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA
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teatre pérez galdós, palmas de gran canarIa 

teatre campoamor, ovIedo

teatre Jovellanos, gIJón.

façana prIncIpal des de la rambla nova 

   Del modernisme light dels anys 20 a la recomposició  
d’una façana  contemporània

No es tracta d’una arquitectura contenidor neutra, sinó un espai dis-
senyat que ajuda a la comprensió del que en el seu interior succeeix, del 
que succeeix a banda i banda, del que succeïa a l’edifici històric i del que 
succeirà en el futur.

Es manté el caràcter estereoscòpic de l’edifici original, amb el cos central, 
que funciona de teatre invertit: el públic del teatre, en la seva estada a la 
planta noble esdevé actor pel públic de la Rambla Nova. Aquest és un 
recurs emprat en altres teatres, per exemple el Théâtre du Châtelet, de 
París.

Malgrat la contemporaneïtat i l’abstracció compositiva dels detalls de 
la façana principal, hi són reconeixedores algunes referències a altres 
teatres clàssics d’arreu.

La subdivisió compositiva de façana en una planta 
baixa amb obertures d’accés, una planta noble abso-
lutament protagonista i amb una major proporció de 
buits. La planta superior, de menor alçada, presenta 
obertures de petites dimensions i un remat de timpà o 
cornisa de gran contundència. Tots aquests elements 
es coordinen amb un eix vertical central de simetria 
que, en el cas de Tarragona, només és aparent, atès 
que no es tracta d’una façana perfectament simètrica 
per motius funcionals.

Es manté l’antiga carassa, reinterpretant-se i esdeve-
nint logotip de la imatge corporativa del teatre en els 
seus programes de mà, pòsters, etc. 

El nou projecte genera una arquitectura discreta, però 
plena de subtileses compositives, detalls constructius 
ben resolts i on el protagonista principal és l’espai.

El resultat, una arquitectura elegant, on l’ordre i la 
prudència ho impregnen tot, tot un manifest del no 
a l’arquitectura-objecte, un rebuig al protagonisme 
gratuït: una autèntica manifestació del compromís 
de l’arquitecte amb la ciutat.  

TÈCNICA  
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Amb vocació d’ús i exhibició teatral

Un teatre construït en un entorn urbà consolidat

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

Construït en un emplaçament complex, en un entorn urbà con-
solidat, en un solar entre mitgeres on hi havia l’antic teatre 
després convertit en cinema i que s’havia enderrocat en una 

fase prèvia. A nivell de carrer s’organitza el gran vestíbul d’entrada 
pensat també per poder-hi desenvolupar activitats i espectacles d’altre 
format, amb un accés directe i que permet el funcionament de forma 
independent i sense haver d’implicar la resta de l’edifici. Al damunt, la 
sala del teatre es desenvolupa a un nivell superior. L’edifici es perllonga 
en fondària fins el carreró posterior, extrem en el qual es desenvolupa 
la caixa escènica i s’organitza un accés de material directe a l’escenari i 
una entrada auxiliar de persones a les zones de servei i manteniment.

   Característiques constructives i dades econòmiques
El pressupost es refereix a la fase de construcció de l’obra nova i s’ha 
agrupat per macro-lots per analitzar la distribució de costos per cate-
gories. Els treballs previs i de moviments de terres representen un 
5% del pressupost, en un terreny de roca que ha dificultat els treballs 
d’anivellament i excavació de fonaments.

   Superfície solar: 923.22 m2

   Superfície construïda: 4024.00 m2

   Capacitat total butaques: 
(480+215) 695.00 ut (platea: 215; 
platea alta: 265; amfiteatre:215) 
(674 en format òpera, amb fossar 
per a 30 músics)

   Escenari: (17,65 ample x 12,6 
fons) 220.00 m2; obertura boca = 
12,4m ample x 6,3m alt; pinta = 
18m altura; 21 barres motoritza-
des de velocitat variable

   2 ponts equipament escenotèc-
nia damunt sala + 1 pont damunt 
boca escenari

   Projector 20.000lm, pantalla 
cinema, 260 canals regulació 
il·luminació

Dades tècniques

Excavació i adEquació dEl solar EntrE mitgErEs

l’Edifici Es pErllonga En fondària  
fins El carrEró postErior

TÈCNICA  
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La característica més singular és 
la importància que pren el paquet 
d’instal·lacions, ja que representa 
en el seu conjunt el 51% del pres-
supost i una elevada repercussió 
de 775€/m2, un cost superior al 
cost dels capítols de construcció 
tot i no incloure l’equipament 
escenotècnic. Dins d’aquest lot, 
ja les instal·lacions elèctriques 
signifiquen un 20%, tant com 
l’estructura, i el clima un altre 
18%. La impulsió d’aire es fa mit-
jançant toveres situades a la part 
superior i laterals de la sala, i el 
retorn per sota les butaques. El 
recinte de la caixa escènica està 

dIversos detalls d’obra

proveït de clima per equilibrar 
amb la platea i minimitzar efectes 
de flux d’aire.

El cost final de l’obra representa 
una ràtio de 1.514€/m2 construït 
(preu PEM). L’equipament esce-
notècnic constitueix un pressu-
post a part que equival a un 21% 
del cost total, mentre que l’altre 
79% correspon a l’obra. El conjunt 
de l’obra més l’equipament repre-
senta una inversió de 13.196€/
butaca de preu final PEC si es 
repercuteix sobre les 695 places 
d’aforament de la sala.  

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA

CAPÍTOLS IMPORT % Cost/m2

TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 336.478,86 5,52 83,62
OBRES PREVIES 157.209,07 2,58
MOVIMENT DE TERRES 179.269,79 2,94

SISTEMA ESTRUCTURAL 1.240.498,32 20,36 308,27
FONAMENTS 57.633,22 0,95
ESTRUCTURA 1.182.865,10 19,41

ENVOLTANT, COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 1.398.776,38 22,96 347,61
RAM DE PALETA 204.866,53 3,36
COBERTA 105.830,85 1,74
REVESTIMENTS 388.804,30 6,38
PAVIMENTS 356.660,34 5,85
SERRALLERIA 122.498,75 2,01
FUSTERIA I VIDRERIA 220.115,61 3,61

SISTEMES DE CONDICIONAMENT I 
INSTAL·LACIONS 3.117.621,39 51,16 774,76

CLAVEGUERAM I DESGUASSOS 15.438,16 0,25
ELECTRICITAT-VEU I DADES-
IL·LUMINACIÓ 1.250.136,17 20,52

LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 146.674,59 2,41
AIRE CONDICIONAT 1.076.921,01 17,67
EQUIPAMENT ANTI·INCENDIS 139.503,37 2,29
VARIS 302.311,82 4,96
COMUNICACIONS-SEGURETAT 186.636,27 3,06

TOTAL PRESSUPOST (PEM) 6.093.374,95 100,00 1.514,26
TOTAL PEC (PEM x 1.19) 7.251.116,19 79,06% 1.801,97
EQUIPAMENT COMPLEMENTARI 1.920.222,67 20,94% 477,19

BUTAQUES 200.566,00 10,44%
MOBILIARI 299.027,76 15,57%
PROJECTORS I CAPTACIÓ VIDEO 144.589,18 7,53%
TELÓ TALLAFOCS 88.076,92 4,59%
ESCENOTÈCNIA 1.187.962,81 61,87%

TOTA OBRA + EQUIPAMENT 9.171.338,86 100,00% 2.279,16

Dades Teatre:   
 Superfície solar    923,22 m2

 Superfície construida   4024,00 m2

 Capacitat Total butaques (480+215) 695,00 ut
   (platea: 215; platea alta: 265; amfiteatre:215) 
   (674 en format Opera, amb fossar per a 30 músics) 
 Escenari: (17,65 ample x 12,6 fons) 220,00 m2

trEballs prEvis i movimEnt 
dE tErrEs 5.52%

sistEma Estructural 
20.36%

Envoltant, compartimEntació 
i acabats 22.96%

sistEmEs dE condicionamEnt 
i instal·lacions 51.16%

100%

PERFIL DE COST
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La composició pretén una suau integració amb els edificis veïns sense renunciar al 
protagonisme que li correspon. L’economia de mitjans és total i les singularitats es 
troben únicament a la façana principal i als ambients públics.

Es va començar per un concurs restringit l’any 2000. Després, a corre-cuita es va adaptar la 
proposta a les bases de la subvenció per a Teatres de la Generalitat, al 2002. L’enderrocament 
de l’edifici anterior va ser el 2003, i es van iniciar les obres el 2006, tot i que el reinici efec-
tiu va ser el 2008. D’ací fins a la inauguració del desembre del 2012, ha donat temps per a 
madurar un projecte que té en l’emplaçament, al centre de la ciutat, la seva millor virtut i 
el seu major defecte.

La situació al bell mig de la Rambla Nova, a cent metres del Teatre Metro-
pol és un luxe per a la ciutat de Tarragona que reforça culturalment la seva 
via principal. Per contra, la disposició entre mitgeres, constreny en menys 
de 20 m d’amplada l’equipament, amb l’afegit de la diferència de cota 
entre l’accés per a vianants per la Rambla i l’accés de tramoies del carrer 
Santa Clara, a la part posterior. Aquest desnivell condiciona la situació 
de l’escenari i de la platea.

Un luxe per a la ciutat  
In memoriam Francesc Alsina

Xavier Climent  | Arquitecte
Ramon Rovira   | Aparellador

L’escenari converteix 
els espectadors en 
actors ocasionals 
respecte els vianants

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA
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Des de la Rambla, el 
nou edifici recorda el 
vell cinema

patI de butaques. en la Imatge 
anterIor, vestíbul del teatre

No obstant això, de la diferència de cota entre els accessos sorgeix un 
ampli vestíbul a nivell de carrer, al qual s’arriba a través d’un atri que 
filtra l’espai total sense dividir-lo. Aprofitant el pendent de la platea 
apareix una interessant Sala Josep Ixart, situada a sobre de l’atri, de 
funcionament independent, que s’obre a la Rambla mitjançant un gran 
finestral que comprèn també el nivell d’accés al pati de butaques. Aquest 
primer foyer es comunica visualment amb el segon (d’accés a platea) i el 
tercer (d’accés a l’amfiteatre), propiciant mirades i encontres. 

   Distribució i equipament de l’edifici
L’esquema general de l’edifici parteix d’una shoe box on el rectangle del 
fons està ocupat per l’escenari (al nivell 3), els telers (al nivell 7) i els 
vestidors i tallers (als nivells 1 i 2). 
El vestíbul (nivell 1), el foyer (nivell 2), el pati de butaques (nivell 3), 
l’amfiteatre (nivells 4 i 5),  i les oficines (nivell 5) ocupen el sector cen-
tral. 
L’edifici es complementa amb un braç, a la banda de llevant del sector 
central, que conté els nuclis de comunicació vertical (escales 1, 3 i 4 i 
l’ascensor), diversos nuclis de serveis, i annexes.
L’escenari és el cor de qualsevol teatre. S’ha cercat la màxima funciona-
litat dins el límits dimensionals del solar. 239 m2 i una amplada de boca 
de més de 12 m (x 7m d’alçària) proporcionen totes les possibilitats 
d’actuació. Dues galeries, la pinta a la italiana amb entramat metàl·lic 
(a 18 m sobre l’escenari), un gran fossat desmuntable sota el mateix, i 
un fossat per a 40 músics sota la corbata, permeten una gran versatili-
tat funcional i tècnica. Dos ponts de sala i un pont de boca completen 
l’equipament escenotècnic. 

L’edifici està equipat per acollir tota mena d’instal·lacions i comple-
ments. Disposa també d’un projector digital de grans prestacions.

Tres escales i un ascensor de 16 persones condueixen els espectador a 
les seves localitats disposades en platea baixa, platea alta i amfiteatre, 
cercant sempre les millors visuals i la millor acústica. A sobre del foyer 
d’accés a l’amfiteatre es disposa d’una planta d’oficines. 

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA
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el vestíbul d’entrada amb el guarda-
roba I serveIs dIversos

A la part tècnica una escala i un ascensor comuniquen els 8 nivells 
d’aquest sector. Els tres nivells inferiors disposen també de muntapia-
nos. Els vestidors, camerinos i magatzems es distribueixen als nivells 
inferiors, sota l’escenari. Disposen d’accés de vianants independent 
per la placeta posterior, les dimensions del qual garanteixen l’accés de 
camions de tota mida a les dues portes de l’escenari.

TÈCNICA  
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cErts dEtalls dE divErtimEnto

   Integració i protagonisme del teatre
Des de la Rambla, el nou edifici recorda el vell cinema: façana telescò-
pica, cinc òculs a la part superior, i la redefinició de la màscara teatral, 
utilitzada com a logo del nou equipament. El gran finestral convida a 
participar-hi. Amb la mateixa proporció de la boca de l’escenari conver-
teix als espectadors en actors ocasionals respecte els vianants. 
La composició pretén una suau integració amb els edificis veïns sense 
renunciar al protagonisme que li correspon. L’arcada d’accés respon cla-
rament a la voluntat pública de l’edifici. 
El material principal és la pedra aplacada en dos diferents textures i aca-
bats. S’ha optat per aquests materials per ser comuns a l’entorn. Els 
panells de fusta HPL que remarquen el finestral principal, pretenen ser 
reflex de l’interior i col·laborar al joc esmentat. Es tracta d’un acabat 
amable i gens agressiu amb l’ambient de la Rambla.
L’altre façana, la posterior, evidència amb el formigó vist el seu caire 
merament funcional. L’economia de mitjans és total i les singulari-
tats es troben únicament a la façana principal i als ambients públics. 
L’austeritat marca els interiors sense renunciar a que alguns elements 
puntuals puguin oferir una certa expressivitat. 
Les llàgrimes que amaguen cablejats, vesteixen dignament els despullats 
pilars de formigó. El seu disseny es repeteix a baranes i altres elements 
ornamentals de la sala principal. Les flautes acústiques de la platea esde-
venen de fusta per a dignificar l’espai, manifestant-se plenament al pros-
ceni. Finalment la cornisa, element  definitori  de l’skyline de la Rambla, 
es multiplica sobre el mobiliari del vestíbul i les butaques. Aquestes 
s’han personalitzat amb base a models existents al mercat. 

S’ha dissenyat tot el mobiliari del vestíbul a partir dels elements determi-
nats, i s’han ambientat els espais públics i els banys amb miralls clàssics 
amb una clara intenció de contrapunt. Els sofàs dels foyers mantenen la 
idea bàsica de colors, els típics vermell i negre, tot i que en alguns llocs el 
vermell es divideix en dos colors més, afegint-hi varietat.

   Ús de recursos energètics i manteniment
L’apartat d’estalvi energètic és important per a 
aquesta mena d’edificis i disposa per tant de tots els 
elements necessaris per aconseguir una òptima uti-
lització dels recursos energètics. Respecte del mante-
niment s’ha optat per materials que no en requereixin 
o que, com a mínim, sigui molt reduït.  
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