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LLEURE

L’escenari del Principal, el teatre més antic de Barcelona, el 13 de novembre del 2013, quan va posar en marxa la seva nova modalitat

Façana del teatre, una de les clàssiques de la Rambla barcelonina

JOSEP SANDOVAL

Barcelona

E
ls qui ahir a la nit van
anar al teatre Principal
de la Rambla de Barce-
lona es van trobar que

en lloc de comensals sopant i gau-
dint de l’espectacle Surprised! hi
havia 150 simpatitzants d’ERC
fent una convenció. De moment
aquesta serà la nova finalitat del
local: actes puntuals, amb càte-
ring a petició.
Sembla una mesura provisio-

nal de l’aventura que va comen-
çar el 13 de novembre del 2013
amb la companyia El Lío
d’Eivissa i va tancar a finals de
desembre. Després d’aquest xou
la direcció del local va encarre-
gar a Toni Albà, director artístic
del Principal, l’espectacle Lion
d’Or, amb cantants d’òpera, circ
fantàstic i flamenc, entre altres
opcions. Només es va represen-
tar tres dies, el 19, 30 i 31 de de-
sembre, i després, durant unes
tres setmanes, algun dels núme-
ros que hi sortien van funcionar
individualment a l’espai annex
Latino. Albà ja no hi treballa, pe-
rò té pendent de saldar la liqui-
dació. El còmic creu que la idea
del local és molt bona, però “és
molt complexa i s’ha de plani-
ficar més bé, de manera que no
compliqui les accions tal com

està ara”, diu sense escarafalls.
Carlos Caballero, cap visible

de Carlitos Grup (Cabaret Berlín
a Barcelona, Sweet Pachá a Sit-
ges i així fins a deu locals de lleu-
re), que té llogat l’espai a la famí-
lia Balañá, propietària de l’immo-
ble, diu que aquesta aturada és
provisional. “Teníemun contrac-
te amb Joan Estrada, productor
de Surprised! al cinquanta per
cent per tres mesos d’actuació,
però amb una clàusula que si al
primer mes les coses no rutlla-
ven el clausuraríem. Vam fer nú-
meros i, tot i que no va anarmala-
ment, no va complir les expectati-
ves, i vaig pagar la meva meitat i
ho vaig deixar córrer. No he par-
lat ambEstrada perquè és a l’hos-
pital pendent d’una operació de
cor”. Caballero està content de la
gestió de tots, però va tancar el
tracte. De moment alguns dels
seus empleats fonamentals del
Principal van tornar a fer la feina

que feien en altres locals de l’em-
presa. “El 3 d’abril parlaré amb
els de l’espectacle indi Barati, un
xou de Bollywood que portaré al
maig, i després vindria durant tot
juny la Boca People, una compa-
nyia que explica la història de la
música sense instruments, no-
més amb les veus”. El Principal
té dos espais més, el Latino, amb
capacitat per a unes 400 perso-
nes, i el que havia estat el frontó
Jai Alai, ambun aforament de du-
es mil amb comoditat (si més no
va ser l’audiència de l’única festa
que s’hi ha celebrat, per Custo

Barcelona). A l’espai del teatre i
el Latino les sessions s’arrodoni-
en amb d’altres de clubbing amb
dj com Boy George o Fonsi Nieto
i alguna festa del grup Matinée.
Aquests esdeveniments continua-
ran funcionant perquè molt pro-
bablement són la principal font
d’ingressos d’un complex que en
una segona fase comprèn un ho-
tel ubicat en locals veïns, com la
Cúpula Venus (si no aconseguei-
xen aïllar-lo com a interès cultu-
ral), els Billars Monforte, la pen-
sió Espanya i l’Escola de Dansa
de Keta Barceló.
Caballero insisteix que de ga-

nes n’hi ha, que no passa res que
es pugui qualificar d’excepcio-
nal. Un home pràctic: “si les co-
ses no van bé s’han d’arreglar
com més aviat millor; qui no ho
faria així?”, i enumera els actes
que ha tingut el local com a esce-
nari, des de presentacions (Rebe-
ca Brown, Jarabe de Palo), pre-
sentacions de llibres, actes infan-
tils, etcètera, fins a accions per a
les quals l’ha cedit gratuïtament.
I que no desatén els 50 empleats
del local que, amb tants llocs per
treballar, sempre ressitua en al-
tres espais. I desmenteix que ha-
gi fet cap pressió perquè desapa-
reguin els pintors instal·lats da-
vant el local a la Rambla permun-
tar-hi la seva terrassa: “Sóc el pri-
mer que els defenso, m’agraden,
formen part del paisatge”. I asse-
gura que la sala és oberta i el pro-
grama ple d’actes: “Sopars per a
Alimentaria, una master class de
FerranAdrià per a Lavazza; i d’al-
tres de caràcter benèfic amb Pa-
llapupes, una altra per a l’oenagé
Help to Haiti, per a l’Associació
del Raval Xamfrà...”.c

SÍLVIA OLLER
Girona

Neu i diversió en un ambient
amigable i tolerant amb el públic
gai i lèsbic. És en síntesi el que
persegueix la primera edició de
l’SnowPrideBCN, un festival
orientat a gais, lesbianes, trans-
sexuals i bisexuals que se celebra-
rà a l’estació d’esquí de laMolina
(Cerdanya) entre els dies 3 i 6
d’abril, aprofitant el tram final

de la temporada d’esquí, que es
preveu que acabi el 21 d’abril. Els
assistents a aquest esdeveniment
gai friendly, el primer d’aquestes
característiques que se celebra a
Catalunya, podran gaudir d’acti-
vitats esportives, naturalesa i di-
versió a les instal·lacions d’aques-
ta estació del Pirineu gironina,
gestionada per l’empresa pública
Ferrocarrils de la Generalitat.
Entre les activitats esportives

proposades durant els dies de ce-

lebració del certamen destaca
una excursió amb raquetes de
neu, una jornada d’esquí en grup
així com altres activitats comple-
mentàries com un circuit amb ti-
rolina, un curs d’esquí demunta-
nya i excursions en motos de
neu. Karaokes i actuacionsmusi-
cals amb dj són altres dels actes
d’aquest esdeveniment, que té
com a lema “Snow, Sun, Spa,
Sport”. Així, a part de l’esport, de
la neu i del bon temps que s’espe-

ra per a aquesta època de l’any,
els assistents –que es preveu que
arribin de tot Espanya i d’altres
països europeus– també podran
relaxar-se en aigües d’un spa o
enuna sauna. Els participants po-
dran allotjar-se a l’Hotel Guitart,
de quatre estrelles, que disposa
de zona de spa i gimnàs, o a l’ho-
tel Solineu, de tres estrelles, amb
sauna i bany turc. El preu de
l’allotjament per nit i persona és
de 79 euros (158 euros en habita-
ció doble). La inscripció per a
aquest esdeveniment ja està ober-
ta. Com la Molina, l’estació fran-
cesa deTignes també acull un es-
deveniment d’aquestes caracte-
rístiques. Des del 2008, l’estació
alpina celebra l’European Snow

Pride. L’edició d’aquest any se ce-
lebra precisament aquests dies,
del 22 al 29 de març.
El col·lectiu gai i lèsbic desta-

ca per tenir un poder adquisitiu,
més alt que la mitjana de turis-
tes, per la qual cosa la seva pre-
sència en aquestes dates repercu-
tirà en l’economia de la zona.
Responsables de la Molina van
assenyalar ahir que amb aquest
esdeveniment, l’estació “s’obre”
a un nou perfil de públic, encara
que van recordar que “sempre
ha estat oberta a tota mena de
client”. La Molina disposa de 61
quilòmetres esquiables, dividits
en 53 pistes de diferents nivells.
Totes les instal·lacions estan
obertes.c

XAVIER GÓMEZ

MANÉ ESPINOSA

Foradecarta

ERC va fer-hi una
convenció ahir al
vespre sense sopar
ni xou, i el pròxim
espectacle serà al maig

LaMolinaacolliràdel3al6d’abril
unfestivalperagais i lesbianes

El Principal limita els sopars espectacle a actes
puntuals, però manté les altres ofertes lúdiques


