
En relació amb la sentència del Suprem que ordena la demolició de les obres de 
restauració del Teatre Romà de Sagunt, després de 17 anys de litigi judicial, polític i 
mediàtic, els professionals de la cultura i les arts i altres ciutadans no podem fer silenci 
i ens afegim al següent  
 

MANIFEST CONTRA LA DEMOLICIÓ: 
 
LA DEMOLICIÓ ÉS UN ATAC A LA INDEPENDÈNCIA I A LA LLIBERTAT DEL 
MÓN DE LA CULTURA.  
Una obra artística pot agradar o no, però portar-la als tribunals de justícia estableix un 
precedent preocupant que afecta la llibertat que ha de tenir la cultura. La confrontació 
política no pot envair l'espai creatiu que ha de preservar coste el que coste la seua 
autonomia. La creació artística ha d’estar al marge de la batalla política perquè, en cas 
contrari, resulta ferida de mort.  
 
LA DEMOLICIÓ ÉS UN ACTE DE VENJANÇA POLÍTICA QUE NO TÉ RES A 
VEURE AMB EL DEBAT ARQUITECTÒNIC.  
La rehabilitació del Teatre ha estat utilitzada com a arma política i convertida en 
fenomen mediàtic creant una falsa polèmica al marge del seu valor arquitectònic. 
Aixina s'explica que haja arribat als tribunals i haja protagonitzat tants titulars mentre té 
un gran prestigi internacional i s'estudia en universitats de tot Europa. Va ser aprovada 
per la Generalitat valenciana els 80, aleshores governada pel PSPV-PSOE. El PP 
valencià a l'oposició va fer bandera contra el projecte, així com determinats sectors de 
la premsa que han cultivat la polèmica durant  més de 20 anys! El litigi judicial va ser 
iniciat per un ex diputat autonòmic del PP el 1993. Lamentablement s'ha utilitzat el 
producte de la reflexió estètica per a l'avantatge polític.  
 
LA DEMOLICIÓ ÉS UN MALBARATAMENT I VA EN PERJUDICI DELS 
CIUTADANS I DE LES ARTS ESCÈNIQUES. 
Priva els ciutadans, sobretot els saguntins, d'un espai que ja està funcionant i alberga 
iniciatives culturals com el festival Sagunt a Escena, que dota de vida cultural i 
econòmica la ciutat i la societat en general. Suposa el tancament d'un altre espai 
escènic. El seu cost superarà de molt els sis milions d'euros que pagarem els 
ciutadans i que no s'aplicaran a altres partides moltíssim més necessàries com per 
exemple la conclusió d'aquesta consolidada instal·lació cultural. 
 
LA DEMOLICIÓ ÉS UNA MOSTRA DE COVARDIA INTEL·LECTUAL. 
Durant segles les ruïnes del Teatre han patit modificacions de tota mena sense rigor 
científic. Les diverses intervencions, la majoria reconstruccions sense fonament, 
havien afectat gran part del teatre quan es va portar a terme aquesta restauració. La 
rehabilitació es va recolzar en exhaustius estudis arqueològics i va ser aprovada per 
les administracions competents. Ara figura en nombroses guies d'arquitectura 
internacionals i va ser finalista dels prestigiosos premis europeus Mies Van der Rohe. 
Es tractava d'una fina exploració dels límits de la intervenció arquitectònica sobre la 
ruïna, superant la lectura romàntica del monument. 
 
Tenint en compte la quantitat d'obres il·legals que perduren impassibles, sense ser 
demolides, s’hauria de contemplar alguna mena de mesura contra la “reversió” del 
Teatre i sobretot DEIXAR CONSTÀNCIA QUE ELS PROFESSIONALS DEL MÓN DE 
LA CULTURA I LES ARTS ESTEM FRONTALMENT OPOSATS A AQUESTA 
DEMOLICIÓ. 
 
SI VOLS SUMARTE AL MANIFEST ESCRIU EL TEU NOM I COGNOMS I DNI A 
manifiestoteatrosagunt@gmail.com.  


