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Le théâtre fait

le théâtre fait la différence
fait le paysage avec ses pergolas câblées
ses pins parasol de toujours
pour toujours

fait les perspectives en les arrêtant avant qu’elles 
ne se détruisent
transversal le théâtre capte le paysage
capte les perspectives

depuis la ville historique seulement par des 
séquences

le théâtre fait le skyline depuis l’entrée de la ville
comme une question sur l’histoire

le théâtre fait un quartier celui qui est commencé
et qu’on ne sait pas trop comment finir ...

mais surtout

le théâtre fait l’attraction
la rencontre
le carrefour

le théâtre exprime les contradictions ... pour les 
exprimer
et tel Sisyphe en permanence tente de les 
résoudre

le théâtre affiche les couleurs de l’expérience
de la tradition
du populaire

le théâtre fait la différence par différents visages
différentes attitudes
différents milieux de vie

le théâtre continue à faire Perpignan
la Catalogne par ses couleurs et ses postures

le théâtre fait la rencontre au gré des cultures et 
des années»

Jean Nouvel
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Teatre de l’Arxipèlag
El nou teatre de Perpinyà esdevé una nova fita arquitectònica a la Catalunya nord

■■■ En aquesta ocasió hem traspassat la 
frontera dels Pirineus per fer el reportat-
ge de l’Arxipèlag, el nou teatre de Perpi-
nyà, un equipament d’àmbit regional que 
substitueix l’antic teatre municipal en 
tot el que fa referència a les arts escèni-
ques, i amb voluntat de prolongar la seva 
influència bastant més enllà del Rosselló, 
des de Barcelona, a Montpeller i Tolosa, i 
agafant de ple Girona i Narbona.

Josep olivé
informatiu@apabcn.cat

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: Teatre de l’Arxipèlag
■■ Emplaçament: Av. General leclerc, Per-
pinyà (Catalunya nord)
■■ Propietari/promotor: Ajuntament de 
Perpinyà. En fase d’obra: Auxigip/Agir
■■ Supervisió: michel ramonet, enginyer en 
cap, director tècnic del departament d’obra 
nova de l’Ajuntament
■■ autors del projecte: Ateliers Jean 
nouvel / métra Associés (Jean nouvel/bri-
gitte métra)
■■ Directors d’obra i execució: métra et 
Associés: aPS: barbara Fetz. aPD/DCe: 
Alberto rubin. obra: Valérie mascunan i oli-
vier Foucher
■■ Coordinadors de seguretat: Auxifip/Agir
■■ Constructor: FFondeville
■■ Cap d’obra: raymond Fondeville
■■ Dates: 2008 - 2011
■■ industrials
■ Jacques le marquet (escenografia)
■ ducks scéno (escenografia)
■ Verdier (estructura)
■ Alto (fluids)
■ Kahle acoustics (acústica)
■ Gec/sletec (economista)
■ Ewen lerouic Paysage (paisatge)
■ lumières studio (il·luminació) 
■■ Director del Teatre: domènec reixach

L’arquitectura 
En la voluntat de l’encàrrec hi havia la 
intenció que l’equipament fos una fita 
arquitectònica a l’entrada del nucli antic 
de Perpinyà. Per aquest motiu es va esco-
llir la proposta de Jean Nouvel d’entre 
les presentades al concurs ja que cada un 
dels volums en els que es disposa el teatre 
té un simbolisme associat al lloc, expres-
sat d’una manera propera al Pop-Art, que 
li proporciona al conjunt una personali-
tat arquitectònica molt especial. 

De totes maneres, la disposició de 
l’edifici respecte a la ciutat el fan passar 
una mica desapercebut, ja que els volums 
principals donen l’esquena a les dues 
avingudes principals que té a prop, a més, 
l’entrada queda una mica amagada i, 
especialment, la closca oval i granat de 
la sala principal, que és la més vistosa, 
queda massa a prop dels edificis d’ha-
bitatges propers com per lluir tot el seu 
volum. Així mateix, la nau que alberga 
els serveis tècnics –el volum més Pop-Art 
de tots– folrada completament en façana 

i coberta per una tela adhesiva que repro-
dueix els cartells de totes les obres repre-
sentades en les darreres temporades a les 
anteriors sales de la ciutat, es confon amb 
una construcció provisional empaperada 
de cartells “de carrer” atès que l’escala 
a la qual s’han reproduït les imatges és 
massa semblant a la real. No s’ha d’obli-
dar que un dels recursos més utilitzats 
pels artistes del moviment Pop-Art per 
convertir el “pop” en art és el del canvi 
d’escala, que dóna a les imatges de còmic 
o als objectes quotidians un valor nou, un 
nou significat. 

Continuant amb el mateix concepte 
d’escala, però en un altre aspecte, l’edifici 
tampoc no aconsegueix una imposició 
en el paisatge per la seva monumenta-
litat ja que el conjunt, des de l’exterior, 
és força contingut, atès que cada volum 
conté estrictament els usos principals, no 
havent-hi pràcticament espais de servei o 
de pas. De més a prop, aquests factors “de 
ciutat” perden importància i en guanya 
el tractament de cada cos, les textures de 

En la distància curta l’edifici hi guanya ja que les 
superfícies es tornen atractives i estan molt ben 
executades
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cada superfície i la personalitat construc-
tiva de cada volum. Es pot dir que en la 
distància curta, l’edifici hi guanya ja que 
aquestes superfícies es tornen atractives i 
estan molt ben executades. 

Encara hi guanya més, l’edifici, quan 
s’hi entra. Els dos espais que uneixen els 
cossos escènics són dues caixes completa-
ment de vidre en parets i sostres. La llum 
que hi arriba és exactament la mateixa 
que a fora però a l’abric de fred, pluja i 
vent. Quant a la radiació solar, gràcies a 
la seva orientació, protegida pels matei-
xos edificis i a ventilacions creuades en 
parets i sostre, ens han dit que no hi fa 
calor, tot i que a les hores més altes del sol, 
a l’estiu, no deu ser massa còmode estar-
s’hi. Això es solucionarà del tot quan les 
plantes enfiladisses creixin i, com està 

previst, s’emparrin en els elements metàl-
lics situats per sobre del sostre de vidre i 
donin ombra vegetal a aquests dos hiver-
nacles. Dels dos, un és el vestíbul que 
dóna accés per al públic a les dues sales. 
L’altre fa d’enllaç entre tots els espais de 
servei: les oficines i camerinos, el taller i 
sala de màquines, els molls de càrrega i 
els escenaris, i uneix les sales de descans i 
el volum d’assajos. És, en realitat, l’espai 
més viu del teatre, a excepció de quan s’hi 
fa una funció, naturalment.

La sala petita, anomenada Le Carré o 
el Quadrat, és un contenidor prismàtic 
que acull unes grades mòbils que poden 
adoptar, de forma molt simple, diverses 
disposicions, segons sigui el tipus d’es-
pectacle, d’una forma molt semblant a la 
del Lliure de Gràcia, però més gran. No 

en va el director del teatre és en Domènec 
Reixach qui anteriorment va tenir un càr-
rec semblant al Teatre Lliure.

La sala gran, anomenada Le Grenat 
o El Granat, té en canvi una disposició, 
més clàssica, més propera a la d’un teatre 
italià. Però només la disposició n’és, de 
clàssica. La proporció bastant quadrada 
i la gran amplada de la boca de l’escenari 
apropen molt l’espectador als actors. El 
sistema de lamel·les horitzontals de fusta, 
que permeten fer més gran o petit l’afo-
rament de la sala sense que quedi massa 
buida, el color granat omnipresent, la 
forma oval i l’austeritat en els materi-
als i en la il·luminació ambient donen 
a aquesta sala un caràcter sorprenent 
i espectacular, molt especial. Aquesta 
sensació s’estén fins als foiers i espais 
de comunicació on la decoració es torna 
minimalista, de materials molt senzills, 
mantenint el color granat intens en totes 
les seves superfícies, només trencat pels 

La proporció bastant quadrada i la gran amplada de la 
boca de l’escenari apropen molt l’espectador als actors
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rectangles retallats a la closca oval, a 
manera de finestres, que permeten dife-
rents visions de la ciutat. Com a excepció, 
als lavabos, –molt més gran el de dones 
que el d’homes– el color granat es canvia 
per un blanc pur i enlluernador, efecte 
que s’accentua per l’absència d’arestes a 
totes dues estances. 

La caixa escènica té unes mesures 
molt generoses, que permeten una gran 
comoditat en el treball escènic i acollir 
grans produccions. Té la particularitat de 
disposar sobre la seva coberta d’un mira-
dor i una sala de reunions amb vistes a 
tot el Rosselló, atesa la seva alçada. Cons-
tructivament és un gran cub de formigó 
armat tintat i esgrafiat, amb disposicions 
d’àrids i textures que recorden o repro-
dueixen les de les fàbriques en pedra de 
les construccions medievals del Rosselló, 
especialment els castells.

Finalment la sala d’assaigs, anome-
nada Le Studio -l’Estudi- té la forma d’un 

hangar de coberta parabòlica. La seva 
planta coincideix amb les dimensions 
de l’escenari de la sala principal i la part 
superior de la volta en paràbola allotja 
els elements escènics i uns telons que 
permeten separar la sala en varis àmbits 
independents.

La construcció
En l’àmbit constructiu l’element més 
especial torna a ser la sala del Granat. Per 
aconseguir la seva envoltant ovoide s’ha 
disposat primer d’una estructura metàl-
lica de pilars corbats que suporten els for-
jats i després la capa exterior autoportant 
formada per un mur de morter (o formigó 
sense àrids gruixuts, segons es vulgui 
anomenar) gunitat en dues tongades, 

En conjunt, cal destacar l’ús de materials de baix cost 
en tot el que fa referència a acabats que, tot i així, el bon 
disseny els fa nobles i funcionals

una exterior i una interior, i armat amb 
fibres sintètiques, aconseguint un gruix 
de 20 cm. Aquest ja és el mur exterior, la 
superfície de la closca però, cal imper-
meabilitzar-la amb cinc capes de resina i 
vàries capes més d’acabat que li donen el 
color, l’esgrafiat dels textos, i les aigües, 
les transparències i la brillantor de la 
textura final. Així doncs, es confia l’estan-
quitat a aquestes capes de resina, podent 
discórrer l’aigua per tota la superfície 
de la closca i essent recollida a nivell de 
planta baixa per una reixa perimetral. On 
la corba es troba amb el sostre de vidre del 
vestíbul, al formigó s’hi ha fet un reclau 
cap a l’interior que permet millorar, per 
geometria, l’entrega i l’estanquitat entre 
els dos sistemes. A nivell estructural el 
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conjunt de la sala conforma una unitat 
sense juntes de dilatació intermèdies –que 
haurien donat molts problemes d’estan-
quitat i estètics– però independitzada de 
la resta de l’edifici i de la llosa exterior per 
una junta continua perimetral, que en la 
zona de l’entrada és possible de veure.

Un altre element particular és el ja citat 
de les lamel·les interiors de la sala que, 
desplegades, redueixen l’aforament de la 
platea i l’anfiteatre i, replegades, l’expan-
deixen. Són com un gradalux no orien-
table de lamel·les de fusta. Les lamel·les, 
en planta, no són rectangulars per tal de 
trencar o absorbir l’ona acústica i expan-
dir el so de forma correcta. Per l’interior 
l’acabat el dóna sempre un parament de 
guix laminat que incorpora l’aïllament 
tèrmic i acústic. En conjunt, cal destacar 
l’ús de materials de baix cost en tot el que 
fa referència a acabats que, tot i així, el bon 
disseny els fa nobles i funcionals.

Els espais i les dinàmiques escèniques
Hem tingut la sort de ser acompanyats 
en la nostra visita, no només per Michel 
Ramonet, (enginyer en cap de la Direcció 
d’Obra Nova del Patrimoni Construït de 
l’Ajuntament de Perpinyà), no sols res-
ponsable sinó també entusiasta de l’edifici 
sinó, a més, per Domènec Reixach, el 
director del teatre que és un gran expert de 
la part escènica, de forma que la visió que 
se’ns ha donat de l’edifici ha estat doble, 
per una banda l’estrictament arquitectò-
nica i per altra la de la seva funcionalitat 
com a teatre. 

En Domènec Reixach ens ha explicat 
com els colors escollits per a totes les 
sales tendien a ser foscos per tal d’evitar 
reflexos imprevistos en la il·luminació 
dels espectacles, ens ha descrit la relació 
professional-espacial dels artistes entre 
l’escenari, els camerinos i la sala d’assaigs 
i l’espai de connexió entre ells, ens ha fet 
notar el joc escènic que dóna la possibilitat 
d’obrir la sala Carré fins a la plaça exterior 
i establir-hi una connexió visual en alguns 
espectacles. Ens ha explicat la flexibilitat 
d’aquesta sala i de la necessitat, per aquest 
motiu, d’instal·lar una pinta de tramoia en 
tota la seva superfície, cosa no prevista al 

projecte; ens ha mostrat les possibilitats 
de variar els nivells del terra de l’escenari 
del Granat que permeten crear un fossar 
per als músics, perllongar l’escena o 
instal·lar-hi una piscina, sense problemes, 
per exemple. I, finalment, ens ha donat 
detalls del tractament de l’acústica, un 
dels aspectes més estudiats i més reeixits 
de l’equipament.

Per tal de què la proporció entre rever-
beració i absorció del so sigui l’adequada 
es tracten les superfícies de les parets de 
forma que algunes ones rebotin i altres es 
“trenquin”. A la sala el Quadrat, el sistema 
és força simple: l’alternança de panells de 
fusta perforats o llisos en l’acabat de les 
parets és suficient. En la sala del Granat, 
en canvi, el concepte és també molt simple 
però la definició i l’execució de la solució 
semblen molt més complexos: la superfície 
de guix laminat que defineix el perímetre 
de la sala no és plana sinó que té plecs 
irregulars, que recorden als d’un gegantí 
paper d’alumini arrugat. Aquest recurs 
però, passa força desapercebut gràcies a la 
il·luminació tènue, al color granat intens 
de la superfície pintada i a les lamel·les que 
l’oculten, quan l’aforament és el reduït. La 
solució és molt efectiva ja que Domènec 
Reixach afirma que l’acústica d’aquesta 
sala és excel·lent.

En definitiva, un teatre amb una 
activitat cultural molt important, que 
funciona molt bé quant a ús i que s’ha 

convertit en una de les icones de la ciutat 
sense haver caigut en la temptació de fer 
quelcom de monumental o excessiu, tant 
a nivell estètic com funcional.

Una gestió diferent
Val la pena exposar les peculiars caracte-
rístiques de gestió d’aquest edifici. Algu-
nes donades per les diferents concepcions 
entre les administracions de cada país, 
altres no tan diferents a les d’aquí i, final-
ment, unes altres, són experiments fets per 
primer cop en aquest teatre, com veurem.

Per començar, el concurs per escollir 
els equips d’arquitectes, el programa i les 
bases van ser preparats per una agència 
de Lió que es dedica a això: a dialogar amb 
el promotor, en aquest cas l’Ajuntament 
de Perpinyà, i a fer recerca de les potenci-
alitats de l’equipament per tal de definir 
el programa arquitectònic i, sobretot 
teatral, de la forma més precisa possible. 
Malauradament, això al nostre país es fa 
només per a equipaments de molta enver-
gadura i els arquitectes concursants es 
queixen sovint d’una manca de definició 
de l’encàrrec per part del promotor o de 
canvis importants a mig fer les obres en 
no haver previst bé les necessitats. 

Posteriorment, en la segona fase de 
concurs, la remuneració dels equips selec-
cionats va ser molt més elevada del que 
sol ser aquí: va ser un encàrrec amb el que 
era possible guanyar-se la vida, encara 
que no es guanyés el concurs.

Ja en fase d’obra, aquesta va ser cofi-
nançada com a promotora per les entitats 
bancàries que hi varen participar. Això és 
nou a França en un equipament cultural 

Un teatre amb una activitat cultural molt important, 
que funciona molt bé quant a ús i que s’ha convertit en 
una de les icones de la ciutat
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tot i que ja s’ha aplicat amb varis establi-
ments penitenciaris d’aquest país. És com 
un leasing en el que el propietari és el banc, 
la qual cosa porta aparellada que s’obligui 
a mantenir l’edifici durant el termini de 
lloguer –fixant-se fins i tot els terminis de 
reparació de cada tipus d’incident, en un 
plec de condicions molt detallat–. 

Posteriorment, l’Administració pot 
comprar l’edifici o, més ben dit, la part 
que és propietat de les entitats financeres, 

al final del termini del leasing. Mentres-
tant, n’abona un lloguer, en comptes de 
pagar uns interessos pel finançament de 
la obra. En fase de projecte i de construc-
ció hi ha un nivell de normalització nor-
mativa més elevat que en el nostre país, 
que ve fixat segons la categoria que el 
ministeri de Cultura i Comunicació fran-
cès li doni al teatre. Les normes són molt 
precises i afecten a les característiques 
tècniques i constructives de la part tea-

tral, des de la qualitat d’amortiment del 
paviment de l’aula d’assaigs fins al grau 
d’aïllament sonor exterior de cada sala.

Finalment, hem entès que el pressu-
post aprovat abans de començar no es pot 
incrementar durant l’obra pel que, per 
exemple, per fer algunes modificacions 
en l’equipament escènic no previstes al 
projecte es varen haver de suprimir altres 
elements per tal de mantenir el desvia-
ment del pressupost a zero. ■

15

PLAN NIVEAU 2
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■■■ Volumetria singular i radical que 
estableix una relació cordial amb l’en-
torn immediat. Grans espais funcionals, 
sense megalomania. Flexibilitat d’ús i de 
relació entre els diferents cossos, circu-
lacions, i recintes. Austeritat dels tracta-
ments, acabats neutres i adaptables a les 
activitats diverses, les arts escèniques, i 
la música. Uns edificis que s’agrupen com 
un arxipèlag en analogia al conglomerat 
de nuclis urbans que conformen l’àrea 
metropolitana de Perpinyà. 

Cadascun dels cossos que formen l’ar-
xipèlag tenen característiques construc-
tives diferents, a grans trets:

■■	El	vestíbul d’accés i nexe de circulaci-
ons entre tots els edificis, està constitu-
ït per un cos totalment envidrat sobre 
una estructura metàl·lica porticada, 
que li confereix una continuïtat amb el 
tractament de la plaça exterior.  

■■	La	Gran	Sala	(el	Granat), un volum 
curiós recobert amb una doble closca. 
La interior consisteix en un mur de 
formigó que envolta la sala i l’aïlla 
acústicament; envoltant aquest mur 
s’organitzen les circulacions i accessos, 
i perimetralment per fora es desenvo-
lupa el tancament consistent en una 
mena de bombolla esfèrica de formigó 
suportada de l’estructura primària 
de pòrtics metàl·lics i construïda mit-
jançant la col·locació d’una malla que 

Singular, amb continència
i ple d’activitat

defineix la forma pretesa, sobre la qual 
es projecta formigó per ambdós costats, 
i el resultat del qual esdevindrà la sin-
gular imatge del teatre com a referent 
de la ciutat. Els aspectes peculiars de la 
sala són els següents:
■ Tres nivells de foyer perimetral per 

accedir als diferents nivells de la sala.
■ Gelosies de lamel·les i estor des-

plegables per configurar diferents 

aforaments (de 636, 844, o 1.099 
espectadors).

■ Plenums d’impulsió de la climatit-
zació sota butaques.

■ Plafons reflectors acústics suspesos 
del sostre, amb passeres tècniques 
aldamunt.

■ Pla irregular de l’intradós del tan-
cament, fraccionat amb relleus per 
reflexió acústica.

Uns edificis que s’agrupen veritablement com un arxipèlag

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

Hi ha una major incidència 
en cost i complexitat en la 
construcció dels diferents 
cossos edificatoris, en 
contraposició a l’austeritat 
en el condicionament i 
acabats
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■■	La	caixa	escènica, de grans dimensi-
ons, amb una boca d’escena (i talla-
focs) de 20 m d’ample per 13 d’altura, 
i una fondària de 14 m d’escenari més 
uns altres 7 m al darrera. El terra 
es configura amb mòduls de 2x1 m 
regulables en altura. A la platea les 
primeres fileres són desmuntables. Per 
ampliar escenari, o bé per organitzar 
un fossar de músics. Damunt la pinta 
se situen els ruixadors. Disposa de 50 
barres, meitat manuals i meitat moto-
ritzades. L’edificació allotja també 
sales tècniques d’instal·lacions i a dalt 
de tot es configura una planta amb una 
sala multiús envoltada de terrasses 
amb vistes a la ciutat i des d’on s’apre-
cia l’acurat tractament de les cobertes 
de totes les edificacions de l’Arxipèlag 
com envolupants amb rang de façana 
i situant sempre els equips tècnics en 
un nivell més baix amb obertures i 

ventilacions integrades a les façanes.

■■	Sala	de	Creació	o	Sala	Petita	(Le	
Carré), de planta diàfana per confor-
mar un espai polivalent interior, amb 
un sistema de graderies movibles que 
permet dissenyar diferents formats 
escenogràfics i combinar la posició 
de l’escenari en un costat o bé centrat 
entre les butaques. Caracteritzat per 
una envolupant tipus sistema indus-
trialitzat amb costelles i muntants per 
suportar un tancament opac revestit 
exteriorment en acer cortén.

■■	L’Espai-Sala	d’Assaig	es caracteritza 
per una envoltant lleugera en forma 
corba tipus hangar, acabat de xapa 
metàl·lica per l’exterior, aïllament inter-
medi per proveir un alt grau d’aïllament 
acústic, i intradós de plaques de guix 
laminat i plafons de fusta (cecs o perfo-

rats atenent a raons de reverberació o 
absorció). El terra de la sala disposa d’en-
tarimat flotant amb uns graus d’amorti-
ment reglats conforme als requeriments 
per a les activitats de dansa. 

■■	Edifici	d’administració i acolliment, 
que acull espais d’oficina, sales de 
reunió, camerinos, i un office general i 
sala central de trobada i distensió per 
als treballadors i artistes. Estructura 
de formigó, façana amb finestres cor-
regudes, acabat exterior de xapa color 
daurat, interiors amb guix laminat,

■■	Edifici	d’instal·lacions, logística, i de 
magatzem i manipulació de decorats. 
Edifici de construcció convencional, 
de formigó i obra a soterrani i sandvitx 
acabat esgrafiat sobre rasant. Pel que 
fa a les instal·lacions, la producció del 
calor s’ajuda de la geotèrmia, amb uns 

sAlA AssAiG CAixA EsCEnA El GrAnAT

AdminisTrACió lE CArré
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pous de 16 m de fondària per assolir 
una temperatura de 18º tot l’any, amb 
un volum de recirculació de 60 m3/h. El 
subministrament elèctric esta recolzat 
amb uns grups de 400kVA que alimen-
ta equips de seguretat, desenfumatge i 
enllumenat, amb una cadència d’1:30 
hores. L’evacuació total del públic es 
preveu en 4 minuts.

El costos de la inversió, 
funcionament i manteniment
El projecte del teatre contempla l’estudi 
de dues vessants econòmiques: 
■ El finançament del projecte i construc-

ció del complex teatral es fa a través 
d’un partenariat públic-privat. El cost 
global de la construcció, més l’equipa-
ment, honoraris i estudis tècnics, asse-
gurances i garanties, i càrregues de 
finançament és de 42M€, que s’amor-
titzarà amb una mena de lloguer de 

2M€/any durant 32 anys. 
■ L’estudi de gestió, funcionament, i 

programació de l’activitat cultural, 
amb un pressupost és de 6M€/any de 
l’activitat(aprox, 3M programació, 2M 
gestió i personal, 1M manteniment i 
neteja), import el qual s’assumeix per 
transferències i subvencions d’esta-
ments públics i beneficis d’explotació.

El cost de l’obra s’ha ajustat estricta-
ment a les clàusules de finançament i al 
pressupost aprovat de 32M€, dels quals 
27M€ corresponen a la construcció (el 
84%), i uns altres 5M€ a l’equipament 
escènic (el 16%).

D’entre els capítols de construcció 
el moviment de terres i les estructures 
de formigó acaparen un 35% del cost, 
l’estructura metàl·lica i serralleria el 
12% i el sistema envoltant un 19%. Tres 
conceptes que s’enduen els 2 /3 del cost de 

construcció i posen de manifest la major 
incidència en cost i complexitat en la 
construcció dels diferents cossos edifica-
toris, en contraposició a l’austeritat en el 
condicionament i acabats. El terç restant 
es reparteix d’un costat en un 16% per als 
treballs de divisòries, revestiments interi-
ors, tractaments exteriors, i un altre 17% 
per al conjunt de totes les instal·lacions.

La repercussió sobre la superfícies 
(2.407€/m2) no té una referència clara per 
la diversitat de tipologies i circumstànci-
es edificatòries. D’altra banda, el conjunt 
de l’obra més l’equipament representa 
una ràtio d’inversió de 21.391€/butaca 
si es repercuteix sobre una capacitat de 
1500 (1100 de le Grenat + 400 de le Carré). 
Els conceptes de seguretat i salut estan 
inclosos en els costos. Tots els imports 
expressats es refereixen a preu final sense 
impostos, és a dir, el preu d’execució per a 
contracte (PEC=PEM+DGO+BI). ■
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DiSTriBUCió DEL CoST (en % i €/m2)

FonAmEnTs i 
EsTruCTurA  35,38 %

sisTEmA insTAl·lACions 17,22%

EsTruCTurA mETàl·liCA 12,01 %

sisTEmA EnVolTAnT 18,91%

sisTEmA diVisòriEs 5,71%

sisTEmA ACAbATs 8,42%

ExTEriors  2,34%

QUaDrES D’anÀLiSi DE CoSToS

Concepte
(€) Valor 
feb-2008

%

CoST DE ConSTrUCCió 
(edificació i condicionament de l’entorn)

% perfil cost

moviment de terres, fonaments, 
estructura  i murs

9.566.667 35,38
Fonaments i 
Estructura

35,38%

Estructura metàl·lica i pergoles 2.309.000 8,54 Estructura metàl·lica 12,01%

serralleria 939.511 3,47

sistema envoltant 1.299.000 4,80 sistema envoltant 18,91%

Vidres i façanes de vidre 1.636.246 6,05

Estanquitat 448.376 1,66

revestiments metal·lics 1.230.319 4,55

Fusteria exterior 499.096 1,85

divisòries i trasdossats 1.450.000 5,36 sistema divisòries 5,71%

divisòries mòbils 94.991 0,35

sostres 86.752 0,32 sistema Acabats 8,42%

Graderies 66.850 0,25

Fusteria interior 1.150.000 4,25

Parquet 256.097 0,95

Paviments durs 119.000 0,44

Paviments plexibles 206.589 0,76

Pintura 392.496 1,45

urbanitzacio exterior 487.562 1,80 Exteriors 2,34%

Jardineria 146.000 0,54

instal·lacions climatització-ventilació-
calefacció

1.883.989 6,97 sistema instal·lacions 17,22%

Fontaneria i sanejament 381.244 1,41

instal·lacions electriques i senyals 
febles

1.610.235 5,95

Protecció contra incendis 230.194 0,85

xarxes de serveis 260.482 0,96

Perforació geotèrmia 64.869 0,24

Aparells elevadors 225.000 0,83

ToTaL 1 27.040.563 100,00

CoST DE L’EQUiPamEnT 
(Equipament tècnic i equipament escènic)

EQuiPAmEnT EsCÈniC 2.671.914

TEló i CorTinATGEs 214.664

FusTEriA EsCEnAri 413.203

il·luminACió EsCÈniCA 605.008

EQuiP Audio VisuAl 506.081

sEiEnTs 635.302

ToTaL 2 5.046.171

CosT dE lA ConsTruCCió 
i dE l’EQuiPAmEnT

32.086.734

inVESTiSSEmEnT

TrAVAux 27 m€

EQuiPEmEnT 5 m€

ETudEs 3,7 m€

diVErs 2,1 m€

PrEFinAnCEmEnT 2,1 m€

ProVision ACTuAlisATion 2,3 m€

ToTaL 42,2 m€ HT
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■■■ Le Théâtre de l’Archipel est conçu comme un archipel de 
théâtres, micro quartier culturel de la ville greffé aux quartiers 
avoisinants. La collection d’objets proposée permet de s’insérer 
de manière naturelle dans le tisú urbain existant et morcelle 
le programme en plusieurs entités à l’échelle des bâtiments du 
quartier voisin.

Des percées visuelles aménagées entre les différentes enti-
tés du programme permettent de conserver des vues depuis les 
rues qui convergent vers le site. Une insertion en douceur, gom-
mant toute monumentalité incongrue, crée un signal urbain de 
l’équipement dans le contexte existant.

Le choix des matériaux et des couleurs, Dans une gamme de 
tons rouges et ors, participe à cette inclusion contemporaine 

Théâtre de l’Archipel*
Brigitte métra
Arquitecta associada de métra et Associés

respectueuse de son environnement. Répondant à la fragmen-
tation de la ville, à la diversité et à la spécificité de chacun de ses 
territorires, le projet est lu comme quatre ou cinq fonctions dif-
férentes et complémentaires insérées dans la ville de Perpignan.

Collection d’objets
Le Théâtre de l’Archipel est proposé ici comme une collection 
d’objets, entités contrastées mais appartenant à une même 
famille. Chaque fonction trouve son expression propre. Une 
symphonie d’objets différenciés émerge d’une nappe végétale 
qui lie l’espace méditerranéen, le bord de la Têt réaménagé, 
avec les rues de la ville. Architectures spécifiques, écho aux 
particularités du tissu social et urbain de la ville de Perpignan, 
chaque bâtiment-objet a sa propre identité architecturale. 
Il s’identifie et se personnalise par sa forme, ses peaux exté-
rieures et ses matériaux intérieurs. 
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1. Le «grenat». La	salle de forme arrondie enveloppe les specta-
teurs dans une conque protectrice qui les isole du monde exté-
rieur en les préparant à pénétrer dans l’univers du spectacle 
proposé. Atmosphère chaleureuse de cocooning, il est recouvert 
d’une coque en béton projeté recouvert de résine colorée, gre-
nat évoquant la pierre précieuse emblématique de la région, 
échouée au bord de la Tèt. Le foyer est constitué de matériaux 
créant une symphonie de tons rouges: sols, murs et plafonds.

2. La cage de scène. La cage de scène, en béton teinté lisse, 
bouchardé et sablé, à l’image des murs de la ville de Perpignan, 
composante majeure, domine le paysage. Signal rappelant les 
donjons des châteaux environnants, des textes des différentes 
cultures du bassin méditerranéen s’impriment en creux dans 
la masse du béton. 

3. Le «carré». L’espace de création est recouvert de tôle façon 
«corten ».  Le matériaux, vivant, vibre et évolue à l’image de la 
création qu’il abrite.

4. La salle de répétition. La salle de répétition, elle, est plus 
domestique. En aluminium lumineux à l’extérieur, elle est 
recouverte de bois anthracite à l’intérieur.

5. Le bâtiment loges - administration. La «tour» abritant les 
loges et l’administration est orientée vers les quatre axes car-
dinaux permettant les vues vers la Têt, la ville, et le Canigou. 
Revêtue d’une «peau» en métal doré, elle vibre à la lumière sur 
ses quatre faces différenciées en fonction de leur orientation.

6. Le bâtiment des décors. Le bâtiment logistique et range-
ment de décors est support d’affiches et stock d’information. Le 
théâtre y affichera la vie qui l’anime.

7. Les verrières - foyers. Le foyer public et celui des artistes et 
du personnel, largement vitrés sur L’extérieur, sont le prolon-
gement du paysage végétal traversant le site. Dedans et dehors 
se confondent.
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9. Le «carré», la salle de création. Espace abstrait, sorte de 
«boîte noire», la salle de création fonctionne comme une «page 
blanche» pour l’artiste-metteur en scène. Au sein de cette salle 
de 22,5 m par 21,7 m, le sol de l’ensemble et la scène d’une part, le 
gril total et le plafond d’autre part, se confondent.

Les gradins rétractables se configurent en un ou deux 
blocs, ou se replient sur les côtés en dégageant l’espace. Une 
cloison mobile se rétracte et laisse la salle largement ouverte 
sur la ville au travers d’une baie vitrée toute largeur. Permet-
tant tous les possibles, chaque élément architectural devient 
element scénographique ou acoustique qui se confondent et 
sont conçus pour servir de support à la liberté de création des 
artistes. ■

* NOTA DE L’EDITOR

Hem conservat el text en el seu idioma original, el francès, amb 
la voluntat d’apropar el professional a l’estudi dels idiomes, i 
contribuir a la internacionalització de la nostra professió. A 
tots els números de L’informatiu, publicarem un text en un 
idioma estranger per recordar als nostres lectors la necessitat 
d’estudiar o actualitzar el nostre coneixement dels idiomes.

Us recordem que teniu a la vostra disposició un ampli pro-
grama de formació d’idiomes amb els cursos de la plataforma 
virtual desenvolupada pel CAATEEB: Area Building School. 
Aquesta plataforma interactiva opera a través d’Internet i per-
met impartir una formació totalment especialitzada i adaptada 
a la demanda del col·lectiu professional i del sector i possibilitar 
als professionals desenvolupar-se de forma òptima al llarg de la 
seva vida laboral. Més informació a www.areabs.com

8. Les salles. La Grande Salle Marie intimement architecture, 
scénographie et acoustique et par là- même poésie et perfor-
mance, est l’une des clés de la conception de la grande salle du 
Théâtre de l’Archipel. Le grenat, matérialité enveloppante de 
par sa forme, abrite les foyers et une salle aux courbes douces 
conçue pour favoriser l’intimité du rapport scène - salle propice 
au spectacle. Les couleurs chaleureuses, symphonie de tons 
rouges, s’inscrivent dans une esthétique à la fois théâtrale et 
perpignanaise. Les murs intérieurs de cette forme arrondie se 
plissent, évoquent les orgues d’Illes, site emblématique de la 
région, et servent de reliefsi acoustiques favorables à la qualité 
de diffusion du son. Les contraintes acoustiques deviennent 
l’occasion de créer une modénature qui confère à la salle son 
identité propre.

Le programme initial du concours demandait une flexibi-
lité en terme de jauge, permettant d’accueillir des pièces de 
théâtre dans de bonnes conditions, soit 500 à 600 places, mais 
également de répondre à des spectacles de différents formats 
et de jauge d’environ 1.100 places.

Afin de modifier la configuration de la salle depuis une salle 
intime propice à l’art de la parole à une salle plus grande pour 
des spectacles variés (danse, musique, théâtre), nous avons 
imaginé une cloison Mobile composée de lamelles de bois 
fluides, teintées dans les tons grenat, montées sur des sangles 
et qui se lève ou se baisse au gré des spectacles. À l’arrière de ce 
store, une bâche acoustique se déploie et réduit ainsi non seu-
lement l’espace visuel de la salle mais également son espace 
sonore. La scène, de 20 m de large sur 14,50 m de profondeur, 

offre un cadre de scène variable de 20 m à 16 m de large et 10 m 
de hauteur. Elle constitue avec sa cage de scène un outil très 
performant. Le proscenium prolonge la scène ou devient fosse 
d’orchestre pouvant accueillir environ 40 musiciens.

Ainsi, pour les architectes, l’alchimie réussie alliant tous 
ces paramètres - architecturaux, scénographiques et acous-
tiques - génère une architecture identitaire forte, au service du 
spectacle, où contenant et contenu, en véritable symbiose, ne 
font qu’un.

La salle du grenat, en grande configuration, évoque les 
orgues d’Illes et s’en réfère à la géographie spécifique de la 
région. Elle peut passer de 600 places (parterre réduit) à 800 
places (parterre entier) jusqu’à 1100 places avec le balcon. 

Une cloison mobile, véritable « instrument », permet à la 
fois une géométrie et une acoustique variables de la salle. L’en-
semble crée des réflexions au plus près des spectateurs tout en 
épousant la réduction d’espace.
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