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Lluís Rabell, president de l’Asso·
ciació de Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample, ha tornat a demanar 
que es reobri el debat sobre el des·
mantellament de la presó Model 
i la utilització que es donarà al 
solar. L’edifici penitenciari, del 
1909, té un disseny pioner però 
que ja no resulta útil. La clausura 
del recinte, que alberga un miler 
de reclusos, requereix l’obertura 
prèvia de dues presons més.

El futur de la 
Model inquieta 
els veïns

EIXAMPLE

Generalitat, Ajuntament i Col·
legi d’Arquitectes han iniciat 
converses per impulsar el primer 
Museu de l’Arquitectura, que 
s’instal·laria en l’anomenada es·
planada dels museus de Montju·
ïc, entre el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya i la font. El projecte 
podria estar enllestit aquest any, 
va anunciar el conseller de Cultu·
ra, Ferran Mascarell.

Pla per obrir 
el Museu de 
l’Arquitectura

sAnts-Montjuïc

L’Ajuntament ha instal·lat un 
sistema intel·ligent de gestió del 
trànsit a la cruïlla de travesserra 
de les Corts i Gran Via de Carles 
III, el primer de la ciutat. 21 sen·
sors indiquen si hi ha vehicles es·
perant perquè el sistema reguli 
els semàfors. La millora, en un 
dels encreuaments més transi·
tats, ha costat 59.000 euros.

travessera i 
carles III, cruïlla 
intel·ligent

LEs corts

70», resumeix Guerrero, l’artista 
organitzador. «El pròxim Desplu-
me es farà el 5 de juny. També es 
podrà veure una exposició del fotò-
graf Raúl Hidalgo amb retrats dels 
artistes del cabaret fora de l’ambi-
ent teatral, en unes circumstàncies 
no habituals. Després, es farà l’últi-
ma representació de la temporada, 
abans del descans estiuenc», avan·
ça l’impulsor de Desplume. Guerre·
ro, que havia regentat diferents lo·
cals dedicats al cabaret, considera 
«alegre i molt cuidat» el nou espec·
tacle d’El Molino, Life is cabaret (La 
vida és cabaret). H

Quan el realitzador Eduardo Gi·
on es va proposar el repte de mun·
tar un documental per rendir ho·
menatge a la figura de Pierrot, el 
showman d’espectacles de cabaret 
Antonio Gracia (Barcelona, 1942·
2011), potser no s’imaginava que 
el seu propòsit acabaria inspirant 
un homenatge a molts altres artis·
tes que es van fer cèlebres i que van 
fer cèlebre l’avinguda de les llums 
del Paral·lel barceloní.
 Per aquest motiu, Gion va orga·
nitzar una trobada de velles glòri·
es del music-hall que, per una nit 
–la del 30 d’octubre del 2012–, 
van tornar a pujar a l’escenari des·
prés de molt de temps sense fer·
ho. «Hi van assistir moltíssims ar-
tistes de la nit de Barcelona. I, ve-
ient l’èxit i l’acceptació del públic, 
vam decidir continuar represen-
tant un espectacle del més pur 
estil Cabaret, intentant mantenir 
l’essència del Paral·lel», explica 
Octavio Guerrero, el mestre de la 
cerimònia, que han batejat com a 
Desplume. 

Públic fidel

L’espectacle reuneix una vegada 
al mes a l’Antic Teatre (Verdaguer 
i Callís, 12), a Ciutat Vella, artis·
tes com José de Linares, Pepe Cla·
vell, Pepita Maig, David Vilches, 
Merche Guevara, Chantal Paqui·
ro, Lita Claver o Gilda Love, l’única 
de tots ells que, igual que Guerre·
ro, està sempre al peu del canó en 
cadascun dels retrobaments. L’en·
trada costa 10 euros.
 Entre el públic també n’hi ha 
d’entusiastes que es declaren fi·
dels a la cita. Una d’elles és Maria 
Tura, que no s’ha perdut cap de 

les convocatòries mensuals. «Vinc 
de Cornellà amb el meu marit a to-
tes les funcions perquè són uns es-
pectacles que donen vida, i mentre 
ets aquí t’oblides de tot. Els espec-
tacles tenen moltíssima gràcia i, en 
canvi, no s’aprofita aquests artistes 
perquè actuïn en altres llocs on po-
drien fer-ho molt bé», considera Tu·
ra. «Hi ha uns ballarins fabulosos, 
molt bons, com La Maña sense anar 
més lluny, que amb 69 anys triomfa 
allà on va. Jo els adoro a tots», afe·
geix l’espectadora.
  «Intentem recuperar la Bar-
celona canalla dels anys 50, 60 i 
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33 A l’Antic Teatre 8 Un moment de l’espectacle ‘Desplume’, del març passat, a Ciutat Vella.

JULIO CARBÓ

L’obra ‘Desplume’ 
es representa de 
nou el 5 de juny, 
l’última funció 
abans de l’estiu

Glòries del cabaret
L’Antic Teatre recupera una vegada al mes els espectacles de ‘music-hall’ que van exalçar 
l’avinguda del Paral·lel dels anys 50, 60 i 70 H Artistes retirats pugen per un dia a l’escenari 
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