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DISSABTE
17 DE MARÇ DEL 2007 35Cosesde lavida GRAN BARCELONA el Periódico

Avui, el Conservatori
Municipal ens
tornarà a regalar
11 hores

Música

San Agustín
ARTURO

EL PIANISTA
DEL MAJESTIC

U
n dels millors veïns que
un té és el Conservatori
Municipal de Música de
Barcelona. És a l’Eixam-

ple, al costat del mercat de la
Concepció.

El Conservatori és un veí eter-
nament jove, que no necessita
recórrer a aquelles injeccions
de bòtox i àcid hialurònic. Eter-
nament jove perquè així ho per-
met aquest alumnat seu que hi
va per raons de piano, clarinet,
percussió, corda, etcètera. Ara,
des que la invasió de tambors
africans i caribenys han contri-
buït a acabar amb la nostra inti-
mitat, els sons de les classes de
percussió que a determinades ho-
res arriben fins al carrer, a través
de les finestres obertes del conser-
vatori, intranquil.litzen una mi-
ca, però tan sols una mica. Des-
prés, veient aquests nois i noies
que porten a coll el seu violoncel,
un arriba a convèncer-se que ac-

tualment encara existeix això
que alguns segueixen anome-
nant esperança.

La música sempre se’ns presen-
ta puntualment, encara que no
la cridem. O sigui, que un, ara
mateix, i sense saber per què,
pensa en la Suite per a Jazz núm. 2
de Xostakóvitx, que sona a Eyes
wide shut, la darrera pel.lícula de
Stanley Kubrick, potser un dels
directors que menys es van trair i
que sempre escoltava música.
Però, pensant-ho bé, i ja que un
està llegint la molt recomanable
biografia de Fellini, escrita per
Tullio Kezich, resulta que la músi-
ca que ara em ve és la que Nino
Rota va compondre per a Amar-
cord.

Avui, com cada any, el Conser-
vatori ens regalarà una jornada
de portes obertes. Onze hores de
música. Així es titula la pel.lícula.
O sigui que, avui, des de les 11.00
a les 22.00 hores, podrem disfru-
tar de la música que interpreta-
ran molts alumnes. A les 11.00
hores, per exemple, està anuncia-
da l’actuació de l’Orquestra
Simfònica. A les 12.00, Ensemble
de Saxos. I a les 13.00, la Big Band
de Corda, amb Oriol Saña. I així
tot el dia. Tot el dia música.

Un s’apuntarà a gairebé tot.
Fins i tot al que sonarà a les 19.15
hores i que han titulat La família
Bach. I, naturalment, a les 17.30
hores no penso perdre’m el que
han anunciat amb el títol de Solo-
tango.H

JULIO CARBÓ

33 Un grup de veïns amb un casc durant la visita a l’interior d’El Molino, ahir.

La plaça d’El Molino portarà
el nom de la Bella Dorita

CANVIS AL COSTAT D’UN POPULAR TEATRE DEL PARAL.LEL

b

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

La sala obre les
portes als ciutadans
abans d’iniciar
les reformes

L
a plaça situada davant del
teatre El Molino portarà el
nom de la Bella Dorita, una
vedet símbol de la vida noc-

turna del Paral.lel barceloní, que va
treballar en aquesta sala. Ahir i avui,
l’espai obre les portes gratuïtament
als ciutadans abans d’iniciar les re-
formes. El local començarà una no-
va etapa abans de dos anys.

La plaça serà inaugurada, aproxi-

madament, a finals del 2007. El ge-
rent del districte de Sants-Montjuïc,
Josep García Puga, va explicar que
l’espai es renovarà amb nou mobilia-
ri urbà i s’ampliarà. Per a això està
previst suprimir el tram de calçada
dels carrers de Vila i Vilà, que hi ha
davant del teatre, i el de Fontrodo-
na, situat just al costat del Paral.lel.
Així, per exemple, només podran
circular per carrers com els de Roger
i Salvà, situats als dos costats d’El
Molino, veïns i comerciants. S’hi
col.locaran pilars per evitar el pas
d’altres vehicles.

VÍDEO HISTÒRIC / L’anunci va coinci-
dir amb el primer dia de portes
obertes del teatre, que avui es repe-
tirà entre les onze del matí i les sis

de la tarda. Els barcelonins han d’en-
trar al teatre amb un casc d’obra, a
causa del mal estat de l’edifici. A l’in-
terior es projecta un vídeo amb dife-
rents moments de la història del tea-
tre i s’hi exhibeix la maqueta del
nou immoble. Demà, les visites es-
tan reservades a convidats i exartis-
tes i extreballadors.

Les obres de reforma comença-
ran un cop la propietat tingui els
permisos municipals, papers que es-
pera obtenir entre l’abril i el maig.
La reforma inclou la conservació de
la façana actual, amb el molí i les as-
pes, i construir darrere un altre edi-
fici envidriat amb cinc plantes d’al-
tura i dos soterranis.

La sala principal tindrà capacitat
per a unes 230 persones i inclourà, a

més de l’escenari, dos petits amfitea-
tres i un espai amb cadires i taules.
Una de les novetats d’El Molino serà
la planta terrassa, que es construirà
a sobre de les aspes. Tindrà vistes al
Paral.lel i funcionarà com a coctele-
ria i cafeteria. La resta de pisos es
destinaran a oficines, vestidors i sala
d’assajos. Als soterranis s’hi col.loca-
ran els lavabos, la cuina i els magat-
zems.

El Molino programarà cabaret, es-
pectacles de varietats, màgia, fla-
menc i dansa i donarà sortida a
nous artistes. Com en altres etapes,
seguirà col.laborant amb els veïns i,
de tant en tant, cedirà alguna sala al
barri. La propietat també estudia do-
nar un tracte preferent als residents
en el pagament d’entrades.H

PROFESSORA DE MÚSICA, 56 ANYS
ELISABET VIDAL

COMERCIAL, 55 ANYS
CECILIA SALA

«La gent espera amb il.lusió
la reobertura del teatre.
M’agradaria que fos com
abans. Crec que ajudarà a
millorar la vida del Paral.lel»

JUBILAT, 70 ANYS
RAMÓN ROS

«M’agrada que reobri. Era
divertit. L’artista es ficava
amb el públic, i el públic amb
l’artista. El Molino és el que
queda del Paral.lel»

FEM GIRAR EL MOLINO, 60 ANYS
JORDI ROMEU

«El Molino és com un
equipament del barri. La
gent ve i el veu com una
cosa seva. Espero que
segueixi vinculat als veïns»

«Tinc moltes anècdotes de
la sala. El meu pare, Emili
Vidal, va ser el pianista
durant més de 30 anys. Hi
vaig venir quan tenia 4 anys»
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