
La Senyora Aiuola al Poble Nou 

 

La Història Interminable és una d’aquestes novel·les que 
t’acompanyen tota la vida començant des de petit, quan te la 
llegeixes per primera vegada i obtens unes sensacions que 
s’aniran transformant a mesura que t’adones que sempre has 
tingut entre les mans un llibre per adults que fa honor al seu 
títol. Una de les interpretacions de l’argument és un cant al 
teatre en dos temps simètrics. En el primer una vida plena amb 
penúries i sentiments al límit és convertida en una obra de 
teatre fins que Bastià Baltasar Bux, el protagonista, s’adona 
que aquesta és real. En el segon una vida buida rep tota una 
sèrie de sentiments teatralitzats, representats únicament pel (i 
per a que) Bastià s’adoni que necessita estimar i ser estimat de 
debò. Quan l’amor es torna sincer aquest es salva i salva tot el 
seu entorn amb ell.  

Un dels personatges més fascinants de tota la novel·la és 
la Senyora Aiuola, la mestressa de la Casa del Canvi. La Senyora 
Aiuola, una mena d’arbre fruiter que es mou i té consciència i 
parla, té el gran desig de ser mare. Però per a ser-ho ha de 
morir, assecar-se i tornar a néixer com una nova Senyora Aiuola 
filla de la Senyora Aiuola precedent: la mare no podrà conèixer 
mai la filla.  

Al carrer Pere IV del Poble Nou hi havia la Cooperativa Pau 
i Justícia, un poti-poti de funcions que proveïa bona part del 
barri de tot allò que necessitava: subministres, feina, 
identitat, diversió, un punt de trobada. L’edifici que 
l’allotjava era tan modest com interessant: dues plantes nobles 
una sobre l’altra, altes de sostre, dignes, comunicades per una 
escala allà al bell mig de tot (on tothom es troba). A baix les 
funcions més prosaiques: tendes, administracions, llocs on fer 
el dia a dia. A dalt els llocs de reunió, de representació, de 
diversió, de convivència. Els llocs on comencen les històries.  

La Cooperativa Pau i Justícia va morir, es va assecar i 
d’ella va néixer la Sala Beckett.  

Dir-ho així sembla molt fàcil, però adonar-se’n i fer-ho 
real és una tasca realment complicada. Els arquitectes pares de 
la criatura són Eva Prats i Ricardo Flores. I dic pares perquè 
el seu mèrit principal és adonar-se que la Cooperativa Pau i 
Justícia era la Senyora Aiuola. I, per tant, la mare de la Sala 
Beckett que no coneixeria mai la seva filla. Torno a insistir en 
el mèrit d’aquesta obvietat. L’Eva i en Ricardo es van adonar 
que n’hi havia prou amb tornar a vestir de diumenge aquestes 
restes per a obtenir un teatre de gran nivell, ja part 
indestriable de la vida cultural barcelonina. L’arquitectura 
s’ha incorporat a la representació. Com a La Història 
Interminable tot pot ser teatre. El rebedor. Els camerinos. Les 
oficines. El menjador. Fins i tot les sales de teatre, tan 



neutres i poc connotades com ha estat possible: l’obra és la 
protagonista i crea un espai diferent cada vegada.  

Aquesta nova Senyora Aiuola s’expressa amb els rastres de  
sa mare. I es que l’obra ha requerit d’una intervenció més 
intensa del que pugui arribar a semblar. L’estructura estava 
fora de normativa i no era prou resistent per poder omplir tot 
l’edifici de públic i treballadors i escenografies, i s’havia de 
protegir contra el foc: fer-ho semblant que no s’ha fet res ha 
estat un repte considerable. L’escala s’ha canviat. S’ha hagut 
de fer lloc per a la sala gran, s’ha hagut d’aconseguir que no 
es filtri aigua des dels patis de la planta superior, s’han 
hagut de buidar per a que funcionin, s’ha portat la llum natural 
a la planta baixa i mil coses més. La intervenció incorpora a 
l’arquitectura tot el que es toca: la decisió de pintar o no les 
antigues parets, l’estructura existent i la nova, els senyals, 
les llums, els mobles... tot. Fixeu-vos en el rètol que es 
doblega assenyalant que l’edifici presenta façana al passatge 
del costat. Sembla que hi hagi estat tota la vida. El vell i el 
nou es confonen, el que hi havia i el que es posa, els 
materials, els colors... La Sala Beckett queda lidiant amb un 
carrer Pere IV que ja és diferent d’aquell que hi havia quan va 
començar l’obra, amb uns edificis circumdants que no entenen el 
lloc, amb una mançana que ha quedat trinxada. La Sala Beckett no 
es limita a funcionar: com la Casa del Canvi s’ha creat el seu 
propi entorn i l’ha millorat(1). I, per un cop, tot això es pot 
celebrar: la Senyora Aiuola és profeta a la seva terra i ha 
rebut tots els premis haguts i per haver, i els que no ha rebut 
és perquè no val la pena rebre’ls, i ara mateix (i fins al 
novembre) ha viatjat a Venècia com la representació d’una 
representació. Ara la Senyora Aiuola està feliç i ha obert les 
portes de casa seva a tothom i, com a La Història Interminable, 
per fi podrà conèixer els seus fills.  

  

Foto: Jaume Prat. A la dreta, Ricardo Flores, arquitecte. 

(1) La memòria del barri ha quedat reforçada amb la col·locació 
d'una placa a l'edifici d'habitatges del davant que recorda que 
allà hi va néixer l'escultor Subirachs.  


