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LA RECUPERACIÓ DEL PARAL·LEL BARCELONÍ

Després d’ElMolino, l’Arnau

Últimaofensivaperl’Arnau.Després
d’unprimer intent fallit, fa gairebé
dos anys, l’Ajuntament deBarcelo-
naestàenllestintlacompradellocal
amb l’Església evangèlica xinesa,
propietàriadel teatredelParal·lel.

que hi va penjar cartells a la façana
i que encara avui encara l’ensenya
a possibles compradors. El preu de
sortidaésde3,5milionsd’euros.Pe-
rò la ganga té condicions, ja que es
tracta d’un edifici inclòs en el catà-
legdepatrimoniprotegit iqualificat
com a equipament. L’últim movi-
mentcomercialques’hiharegistrat
ha estat, precisament, la compra
queenva ferel2006l’Esglésiaxine-
sa per una quantitat que rondava el
milió i mig d’euros.

Unavisita esfereïdora
Des que va abaixar el teló de forma
definitiva l’any2000, l’Arnaunomés
va recuperar una mica de vida el
2006, quanva ser ocupat durant un
dia com a Espai Alliberat per a la
Cultura. Tot i que s’hi havien pro-
gramatunasèriedeconcerts i actu-
acions teatrals, eldesallotjamentva
ser immediat i la festaesvacelebrar
a la plaça de la BellaDorita, just da-
vant d’El Molino que, en aquella
època, tampoc tenia un futur gaire
clar. Des d’aquell moment, l’Arnau
ha estat tapiat i les visites quehi ar-
ribende la immobiliàriahi accedei-
xenperun forat al costat de l’entra-
da principal per on cal entrar mig
ajupit abans d’enfrontar-se a
una visió fantasmagòrica i
molt allunyada de la dels
anysd’esplendorde l’Ar-
nau, tal com han po-
gutcomprovaraquest
diari i clients interes-
sats en la compra.

La visió sense llum
–aramateix, òbviament,
no hi ha electricitat–
d’aquest símbol dels
anysdauratsdelParal·lel
és esfereïdora. Terres
quecruixen,ampolles tren-
cades (fins i tot sobre l’esce-
nari) que delaten l’ús que
va tenir la sala el2006, es-

quelets d’ocells que no van saber
trobar la sortida i corredissesde ra-
tes. El sostre cobert de tires de tela
és l’evidència del deteriorament.
L’espai de butaques, en tres pisos,
seguint el model dels teatres itali-
ans, és la part menys damnificada,
mentre que el bar i la cuina –plena
devida–aportenel toc tel·lúricaun
espai que caldrà refer de zero si es
vol reobrir.

L’exemple frontal d’El Molino,
ambunedifici completamentreno-
vat i l’espectacle inauguralMade in
Paral·lel, queexhaureix lesentrades
les nits dels caps de setmana, apor-
ta un punt d’esperança a l’Arnau i
dóna ales a la tesi que un altre Pa-
ral·leléspossible, sobretot teninten
compte que el nou pla estratègic de
la zona s’està a punt de presentar i
que incloumesurescomara lapaci-
ficaciódel trànsit i l’ordenacióde les
terrasses dels bars.

El Talia, 12 anys d’un solar
Peròamb la recuperacióde l’Arnau,
encara no està tot fet al Paral·lel.
L’anticTeatreTalia (més tard,Mar-
tínezSoria), alxamfràambelcarrer
Borrell, engreixa la llista de punts
foscosde l’avinguda,queencarasón
majoria.ElTalia ésunsolardesque
la sala es va incendiar el 1988. En
aquestcas, lapropietat,Construcci-
onesCastro, faunstresanysquene-
gociaambl’Ajuntamentunasortida
que, segons els propietaris, passa
per una permuta de terrenys que
transformi un espai qualificat com
a sòl per a equipaments en un altre
on es pugui construir habitatge. El
solar, de 750metres quadrats, està
taxat en 17milions d’euros.

Encara unúltim cas: el de l’antic
Saló Amaya. La seva darrera etapa
comaPalacio de la Salsa va acumu-
larproblemesdesoroll i esvatancar
fa tres anys.Arabusca llogaters. I el
Paral·lel continua amig fer.e

MARIA ORTEGA

BARCELONA. La inauguració d’El
Molino, ara fa pocmés d’unmes, ha
accelerat el ritme de contactes en-
tre els portaveus de l’Església xine-
sa i el consistori amb l’objectiu de
donar més volada a la recuperació
de l’esperit festiu del Paral·lel. Les
converses se succeeixen pràctica-
ment cada setmana i l’acord final
només està pendent dels últims es-
tira-i-arronsessobreelpreu id’aca-
bar de concretar si el pagament es
farà en tres anys, com vol l’Ajunta-
ment, o si la propietat aconseguirà
reduir aquest termini. La negocia-
ció dels serrells de l’acord entre les
dues parts fa ballar la xifra final al
voltantdels tresmilionsd’euros.En
l’operació, segons fontsde l’Església
evangèlica xinesa, s’hi ha implicat
unaentitat financera,queassumirà
unapartdel costde l’operació.L’ob-
jectiu, comreitera l’Ajuntament, és
recuperar l’Arnau com a equipa-
ment cultural.

Els propietaris destaquen que el
procés famolt de temps que estava
enrocat i que tancar l’operació s’ha
convertit ara en una prioritat. En
aquest sentit, l’Església s’ha fixat
comadata límit el canvi d’any i avi-
sa l’Ajuntament que té sobre la tau-
la altres ofertes provinents de pro-
motors teatrals, sobretot per evitar
una altra marxa enrere municipal
comlade famenysdedosanysquan
la venda ja semblava segellada per
3.090.000 euros.

Aquell primer round fallit va fer
que l’Arnaupassésa formarpartdel
catàlegde la immobiliàriaSigloXXI,

L’Ajuntament deBarcelonaultima la compradel teatre a l’Església evangèlica xinesa per uns tresmilions

3,5
milions
d’eurosésel
preudesorti-
dade l’Arnau
al catàleg
deSigloXXI

11
milions
d’euros
haviapagat
l’Ajuntament
per l’antic
teatreScenic

De laDiagonal ‘canalla’
a l’avinguda dels sis
carrils de trànsit

● Saló Pompeya (Paral·lel, 56)
El Teatre Gayarre, més tard Pom-
peya, va ser destruït per una bom-
ba (1920). Avui hi ha La Caixa.
● Teatre Apolo (Paral·lel, 59)
Inaugurat el 1904 i enderrocat a
principis del 1991. Es va tornar a
construir amb la forma actual.
● Teatre Arnau (Paral·lel, 60)
La seva història comença el 1903 i
i està tancat des del 2000.
● Artèria (Paral·lel, 62)
L’Ajuntament va comprar el 2005
l’edifici on hi havia hagut el
Teatro Español, Studio 54 i
Scenic per 11milions d’euros. La
SGAE en va assumir la gestió.
● Teatre Nou (Paral·lel, 63)
Va tancar portes com a cinema el
febrer del 1970 i ara és un bloc
d’habitatges.
● Teatre Victòria (Paral·lel, 67)
Va néixer com a pavelló dels
germans Soriano i es va
inaugurar com a Teatre Victòria
l’any 1916. Continua en actiu.

● El Molino (Vila i Vilà, 99)
Després de 13 anys tancat, va
reobrir amitjans d’octubre.
● Novelty (Paral·lel, 85)
Va esdevenir un delsmusic-hall
demés renom durant els anys 20
amb el nom de Bataclán.
Desaparegut el 1942 i reconvertit
en un hotel i la botiga Humana.
● Teatre Còmic ( Paral·lel, 87)
Tancat des de l’any 1962. Ara hi
ha una pizzeria.
● Teatre Condal (Paral·lel, 93)
Fundat el 1903 i reconvertit en
cinema. El 1983 es va tornar a
centrar en el teatre i continua.
● Teatre Talia (Paral·lel, 100)
Es va enderrocar el 1998. Ara
continua sent un solar.
● Saló Amaya (Paral·lel, 106)
Reconvertit en l’última època en
el Palacio de la Salsa. Forçat a
tancar per problemes de soroll.

Locals ambhistòria

03

d01  i 02dLa façanade l’Arnauambcartells de la immobiliària SigloXXId03dElbar, al tercerpis de l’Arnau, enunestatmolt
deterioratd04dL’emblemàtic pati de butaques, ple de pols i de brutícia. XAVIERBERTRAL

01 02 04

Imatge interior d’ElMolino,
després de la reforma. XAVIER BERTRA L

La cupletista
RaquelMeller
té una estàtua
a tocar de
l’Arnau P.TORDERA


