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Després d’actuar
se’n va anar la llum

Beyoncé fon els ploms
de la Super Bowl

Un interior conservat. Els anys que el teatre ha estat tancat no han fet efecte en els elements de l’interior de l’equipament
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SILVIA ANGULO

Barcelona

Fa set anys que el temps es va atu-
rar a dins del teatre Principal per
deixar un escenari inalterable.
La barra del bar, els llums, les bu-
taques, els lavabos... Tot conti-
nua igual. Només la pols i la pin-
tura escrostonada indiquen que
fa molt que allà no hi passa res.
Però la sort ha canviat. El teatre
Principal, elmés antic de Barcelo-

na, tornarà a alçar el teló a finals
d’any. Ho farà completament re-
format i sense perdre ni un bri de
l’essència barcelonina, amb l’as-
piració de potenciar cultural i so-
cialment el sud de la Rambla, el
tram més abandonat.
El teatre es convertirà en un

gran espai multidisciplinari que
acollirà actuacions musicals i
també teatrals, esdeveniments,
concerts en viu, presentacions de
productes... Una llarga llista d’ac-

tivitats que els promotors, Prin-
cipal Project –format per tres
socis barcelonins i el Grup
Balañá, propietari de l’edifici–,
han volgut vincular a la Rambla i
també al Raval a través de les en-
titats veïnals i comercials. La
intenció és que el nou equipa-
ment de ciutat, que promou la ini-
ciativa privada, estigui a punt du-
rant el tercer trimestre d’aquest
mateix any.
El projecte de recuperació del

Principal s’afegeix a altres inicia-
tives privades que es van saber la
setmana passada i que volen do-
nar un impuls nou a la Rambla.
És el cas de Mango, que ha com-
pra un edifici situat a la confluèn-
cia amb el carrer Santa Anna, i
del grupMas iMas, que ha adqui-
rit l’antiga sala Tabú.
Les obres de rehabilitació per

fer tornar a lluir el teatre Princi-
pal van començar ahir. Tant la fa-
çana, que tornarà a ser del color
original, com alguns elements in-
teriors estan protegits. Els tre-
balls seran especialment curosos
amb la història d’aquest edifici
de 14.000 m2. Els promotors del
projecte han dissenyat diverses
fases de recuperació de la finca
que culminaran el 2015 amb
l’obertura d’un hotel boutique on
ara hi ha els billars Monforte i la
Cúpula Venus.
Així, segons explica el por-

taveu de Principal Project, Alex
Gual, aquestes obres de restau-
ració de moment se centraran a
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adequar els tres grans espais de
l’immoble: la sala del Principal,
la Latina –abans un cinema X– i
l’antic frontó Jai Alai Palace, tot i
que aquest últim es reformarà en
una segona fase.
Totes aquestes superfícies fa

anys que romanen tancades i, al
contrari del que podria semblar
pels anys d’abandonament, no es-
tan degradades. Això sí, s’haurà
de canviar tota la instal·lació elèc-
trica i de climatització. “El més
important és que els fonaments
estan en perfectes condicions”,
diu Gual.
Cada una de les sales actuals es

dedicarà a una activitat, però en
el seu conjunt estaran relacio-
nades amb la indústria creativa.
Així, l’espai central del teatre dis-
posarà d’un escenari i butaques
mòbils, segons l’espectacle o l’ac-
te que es vulgui programar, men-
tre que a l’amfiteatre s’ubicaran
dos restaurants des d’on es podrà
presenciar tota l’activitat que es
desenvolupi al pis de sota.

L’última de les sales que es re-
habilitaran integralment serà la
Latina, situada als baixos de l’edi-
fici i que en la seva última etapa
va funcionar com a sala de cine-
ma X. Té entrada des de la Ram-
bla i el carrer Lancaster. S’ha pre-

vist fer-hi un cafè cabaret amb es-
pectacles musicals en directe.
Per dotar-lo d’un programa, els
promotors estan conversant amb
l’entitat Taller de Músics.
L’any que ve les obres se centra-

ran en el gran frontó Jai Alai, un

tros de la història esportiva i de
lleure de la ciutat que ofereix una
infinitat de possibilitats. Esdeve-
niments esportius, presentacions
de marques, showrooms i activi-
tats diverses. La imatge del fron-
tó es recuperarà integralment: el

verd de les parets i fins i tot els
marcadors. Les butaques es can-
viaran perquè estan deteriorades,
però l’esperit d’aquest equipa-
ment esportiu es mantindrà.
La intenció dels promotors és

que el projecte des dels seus orí-
gens estigui arrelat a la Rambla i
al Raval. “Es recuperarà aquest
equipament per als barcelonins.
També hi vindran turistes però
s’aspira sobretot a congregar el
públic local”, asseguren.
Per això, s’ha comptat des d’un

inici amb entitats com Amics de
la Rambla i la fundació Tot Ra-
val, que estan ajudant a integrar
el projecte cultural a la ciutat. De
fet, un alt percentatge del cen-
tenar de persones que treballa-

U
na gran notícia per a
la Barcelona cultural i
una gran notícia per a
la Rambla. I és que

aquest enorme conjunt, que té
tanta història i acull tants espais i
tan diversos, es troba ancorat en
un punt clau, per sensible i deli-
cat, de la Rambla.

Ja fa uns anys va ser crucial
que la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), aleshores guiada per la
mà dinàmica i imaginativa del
rector Enric Argullol, decidís
assentar-se entre el Cosmos i
l’Amaya. Aquesta decisió va con-
tribuir de manera efectiva a intro-
duir vida de qualitat en un sector
molt degradat.

El Principal és el teatre estable

més antic d’Espanya; es va fun-
dar gràcies a una concessió, en
règim de monopoli, atorgada en
català per Felip II el 1579; es
tractava que els seus beneficis
revertissin en l’hospital de la
Santa Creu, nom que per aques-
ta raó va rebre llavors i va con-

servar fins a l’aparició del Liceu.
El Principal també acull un

frontó enorme, el que va ser la
Cúpula Venus i la Latina. És una
superfície molt gran que, una
vegada racionalitzada mitjançant
una rehabilitació eficaç de l’edifi-

ci, oferirà unes possibilitats tan
variades com atractives.

No cal dir que aquest complex
també apareix enriquit per una
rellevància històrica. Allà es va
inaugurar l’any 1750 el primer
cafè de Barcelona: el Caponata.
I a la sala ovalada que va allotjar
al segle XIX la Cúpula Venus,
primer es va instal·lar el cafè
dels Guardias i el va succeir,
mitjançant una sumptuosa
transformació, el cafè Delicias.
Tot seguit va passar a ser la seu
de l’Ateneu Barcelonès. Al segle
XX també hi havia a la planta
baixa el cafè Lion d’Or.

En la mateixa època que va
aparèixer al davant la Universitat
Pompeu Fabra, a punt va estar
l’edifici grandiós del teatre Prin-
cipal d’acollir un palau del sexe,
dirigit per una empresa alema-
nya. Per fortuna, aquesta preten-
sió va naufragar: hauria introduït
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ran en aquest nou centre cultural
del Principal serà seleccionat a
través del programa Territori
socialment responsable que desen-
volupa aquesta entitat dinamitza-
dora del Raval. Seran residents
del barri o provindran del projec-
te d’inserció gestionat per les se-
ves entitats. També s’està dialo-
gant perquè els mesos d’estiu el
Jai Alai es destini a activitats ludi-
coinfantils del barri.
La integració amb el Raval i la

Rambla no s’acabarà aquí. Al ves-
tíbul del teatre s’instal·larà una
terrassa, vinculada a la que ha
proposat l’associació Amics de la
Rambla, dissenyada per Euro Be-
llesi i Josep Maria Bilurbina.
Aquest vetllador pretén invertir

la tendència de restauració ac-
tual que es desenvolupa a la Ram-
bla i té com a objecte captar els
barcelonins perquè recuperin el
Principal com un espai propi.
La restauració, que tindrà un

paper molt important en el pro-
jecte, també estarà lligada a la ciu-
tat. Ja s’hanmantingut converses
ambMercats de Barcelona i amb
el mercat de la Boqueria perquè
subministri els productes que
després es cuinaran tant al futur
restaurant com a la terrassa. “Per
què hem de buscar altres proveï-
dors si els millors els tenim just
al costat?”, assenyala Gual. En
aquesta mateixa línia d’aprofitar
el talent proper es proposa que
l’Elisava elabori la senyalització
interior mitjançant un concurs
entre els alumnes supervisat per
professors de l’escola de disseny.
La primera fase de recupera-

ció del Principal necessitarà una
inversió aproximada de dos mi-
lions d’euros. En un futur, i amb
vista al 2015, es pretén trans-
formar l’espai que ara ocupen els
billars Monforte i la Cúpula
Venus en un hotel boutique
d’unes 60 habitacions. Els pro-
motors creuen que s’ajusta almo-
del hoteler que vol implantar
l’Ajuntament de Barcelona, una
vegada es revisi l’actual pla
d’usos que restringeix l’obertura
de nous establiments. La Cúpula
acollirà una cocteleria i una cafe-
teria, mentre que cada una de les
habitacions del futur hotel es
dissenyarà de manera singular i
tindran la firma destacada d’un
dissenyador.
Han estat tres anys de llargues

converses, des que els tres empre-
saris barcelonins van proposar al
Grup Balañá un nou projecte per
al teatre que romania tancat. La
intenció ara és continuar recupe-
rant per a la ciutat altres espais
abandonats.c

a la zona una fauna perniciosa,
sobretot en uns anys en què a
partir de la matinada l’espai
quedava dominat pels capitos-
tos de la droga.
És una gran notícia que la

llarga negociació entaulada
entre l’empresa Balañá i l’Ajun-
tament de Barcelona, ja inicia-
da en temps de l’alcalde Jordi
Hereu, hagi arribat per fi a
bon port.
Es tracta ara d’escollir amb

encert el que es pot i s’ha de
situar en un edifici tan atrac-
tiu. L’operació és de tant vo-
lum que es farà en dues fases.
La Rambla, que ha frenat i

ha canviat el signe d’una degra-
dació molt preocupant que
s’havia enquistat durant els
últims anys, rep mitjançant
aquest canvi profund i de
gran envergadura una injecció
potent de vida. Sense cap dub-
te el projecte del Principal
està cridat a exercir una in-
fluència fonamental, irresisti-
ble i beneficiosa.

EL FUTUR

El 2015 es preveu
que s’obri un hotel
als billars Monforte
i la Cúpula Venus

El frontó Jai Alai, en la imatge, es convertirà en un espai únic per acollir showrooms i esdeveniments esportius
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Des que va tancar, el gener del
2006 –després d’intermitents
esforços per rescatar-lo com a
sala d’espectacles–, el futur de
l’antic teatre Principal ha estat
abonat a tota mena d’especula-
cions, i les seves instal·lacions
objecte del desig de l’Ajunta-
ment i d’alguns empresaris.
Com passa amb altres propie-
tats que té a Barcelona, com el
Palau delCinemade laVia Laie-
tana –tancat des del 2001– o la
plaça de toros Monumental, el
Grup Balañá no ha tingut cap
pressa a l’hora de donar un nou
ús al teatre Principal.
L’Ajuntament li va posar l’ull

a sobre quan va saber que el sec-
tor privat estava interessat per
convertir aquell vell local en
una discoteca-sala de concerts
amb patrocinador comercial, a
l’estil de la sala Heineken de
Madrid. La por que un es-
tabliment d’aquesta mena afe-
gís un problema més a la Ram-

bla va mobilitzar el Consistori,
que mantenia l’esperança de
transformar el Principal en un
equipament públic, i si pot ser
cultural.
Les negociacions, amb més o

menys intensitat, es van dur a
terme durant els anys 2008 i
2009 en un absolut secretisme
que va fer que poques coses
transcendissin. Algunes fonts
apunten que la taxació inicial
que en va fer el propietari es va
xifrar en 60 milions d’euros, i
que l’Ajuntament de Barcelona
va oferir una permuta de ter-
renys perquè no podia pagar
una factura tan alta. Mai no es
va arribar a materialitzar cap
acord, i el teatre Principal, mal-
grat una ubicació tan privilegia-
da, en undels passeigsmés tran-
sitats del món, ha estat set anys
tancat i barrat.
Aquests darrers dies estan

propiciant canvis a la part bai-
xa de la Rambla. El projecte del
teatre Principal s’afegeix a l’ad-
quisició de l’antiga sala Tabú
(últimament discoteca The
Family) per part del grupMas i
Mas. No hi ha notícia, en canvi,
del casalot de l’antiga fàbrica
de canons (després Banc de
Barcelona), al número 2del cèn-
tric passeig, que el 2003 la
Generalitat va adquirir alMinis-
teri de Defensa i encara no té
cap utilitat.c


