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A la cantonadadeNoude laRam
bla amb el Paral∙lel hi ha Raquel
Meller (18881962), La Violetera
dedebò,noSaraMontiel.L’escul
turaestà tapadaper la terrassadel
bar El Rincón del Artista, que im
pedeix llegir la inscripcióposteri
or: “Cómpreme usted este ramito
pa’ lucirlo en el ojal”. Aquest és
gairebél’únicrecordqueBarcelo
na tributa als protagonistes de la
belleépoqueenunadelesavingu
des més noctàmbules i tabolaires
delmón.Aquest i unaplacahumil
demetacrilat a la cafeteria Apolo,
en memòria de “Carles Saldaña i
Beut, Alady (19021968), músic

genial i figuracapdaldel teatre i el
music hall: el Paral∙lel no t’obli
da”. El Paral∙lel potser no, però
Barcelona sí que se n’ha oblidat.
D’ell i de tants altres artistes, es
criptors i homes de teatre, com

ara Josep Amich o Paco Madrid,
que va encunyar l’expressió Barri
Xino per referirse al que llavors
era el districteV i avui, elRaval.O
comJosepSantpere,elparede“la
lletjamés guapadelmón”, comes

deia una de les comèdies de la fi
lla, Mary Santpere. Els Santpere,
per cert, tenen un monument al
final de laRambla, peròno a la se-
va avinguda.
Veïns, intel∙lectuals i platafor

mes com Som Paral∙lel lluiten
contra la manca de memòria. No
hiharesque il∙lustrimilloraquest
oblit institucional que l’estat del
teatreArnau, tancatdesdel 2004.
“Jo vaig néixer a l’Arnau (Raquel
Meller)”, diu la placa de marbre
que presideix la platea. Saló Ar
nau, cinema Arnau o Folies Ber
gère. El teatre ha tingut diverses
vides i noms. I tanta història com
el Paral∙lel, una avinguda que es
va urbanitzar el 1894, el mateix
any en què va néixer una barraca
de fira amb el nomdel seu primer

amo, el senyor Arnau. Va tenir
tant d’èxit que dotze anys més
tard es va construir un edifici
d’obra. Va ser teatre de varietats i
de music hall, auditori, cinema i
platóde televisió. SaraMontiel va

presentar aquí Ven al Paralelo,
que La 2 de TVE va emetre el
1992.
Els últims taquillers o taquille

resvanserculers, comtestifiquen
els pòsters del Barça de la tempo

rada 9798, que competeixen en
aquest espai reduït amb les fotos
d’artistes i espectacles de l’època:
els Hermanos Calatrava (Humor
a primera vista), Marianico el
Corto (Los reclutaspidenguerra) i
Esperanza Roy (Esta noche no es-
toyparanadie).El teatreva tancar
lesportes faonzeanys ivacomen
çareldeclivi imparable.Vaestara
puntdeconvertirseenuntemple
de l’Església Evangèlica Xinesa,
però l’Ajuntament de Jordi He
reu el va comprar per dosmilions
d’euros el febrer del 2011. Per què
i per a què?Noho sap ningú.
L’Arnau s’esllangueix des

d’aleshores, per a desesperació
dels veïns, que creuen que aquest
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Que comenci la funció.La pols, butaques arraconades, el teló sense abaixar del tot, escales que cruixen i passadissos foscos on abans brillaven les estrelles

Els fantasmes del Paral∙lel
!Visita a l’abandonat imés que centenari Arnau, únic teatre supervivent de la belle époque

LA BENVINGUDA

La pols i una placa
reben els nouvinguts:
“Jo vaig néixer aquí
(RaquelMeller)”
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Alataquillaencara
hihaprogramesdels
HermanosCalatrava
iMarianicoelCorto
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El precinte del Principal
i l’oblit de l’Arnau

BARCELONA ERA UNA FESTA (I)

Fa cent anys. A començaments del segle XX, la façana de l’Arnau ja
dominava l’avinguda del Paral∙lel, que al llarg de la història s’ha dit
també Marqués del Duero i Francesc Layret. Les fotos pertanyen a l’im
pressionant fons documental del Centre Excursionista de Catalunya

Un passat brillant en blanc i negre
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Les dues ciutats. La premsa de l’època deia que “el passeig de Gràcia
era el Paral∙lel dels rics i el Paral∙lel, el passeig de Gràcia de les classes
populars”, tot i que aquesta imatge revela que també els més adinerats
freqüentaven les llotges de l’Arnau (llavors, la sala Folies Bergère)
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Ahir i avui. Davant de l’Arnau hi havia –i encara és en l’actualitat, però
amb un aspecte que no té res a veure amb el de la fotografia– el teatre
Apolo; al fons es distingeix una de les tres xemeneies de la fàbrica de
La Canadenca, que avui donen nom als jardins de les Tres Xemeneies
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seriaunaseu idealperaunmuseu
sobre el Paral∙lel. Però passa el
temps i no arriba la rehabilitació
d’un edifici singular, com va de
nunciar el 2012unamagnífica ex
posició del Centre de Cultura
Contemporània: El Paral∙lel,
18941939 (Barcelona i l’espectacle
de la modernitat). Els comissaris
d’aquella mostra, els fons de la
qual enriquirien qualsevol mu
seu, van serXavier Albertí, direc
tor del Teatre Nacional de Cata
lunya, i el periodista i professor
d’art dramàtic EduardMolner.
Ells i altres personatges de la

culturahansumat lesveusa lesde
Salvem l’Arnau, unade les associ
acions englobades en Som Pa
ral∙lel. Els veïns critiquen que
l’Ajuntament iniciï negociacions
per comprar el teatre Principal, a
la Rambla, quan ja en té un des de
faquatreanys i encaranosapcom
rescatarlo. L’adquisiciódelPrin
cipal, que ja es va temptejar el
2008, sembla una comèdia sobre
un comprador que vol comprar i
unvenedorque es resisteix a ven
dre. El vodevil va viure
abansd’ahir a la nit un altre acte,
amb el precintament de la sala
perquè només tenia permís de te
atre i funcionava com a discoteca

(vegeu requadre). L’edifici està
catalogatambunnivelldeprotec
ció alt, el B, tot i quementre sigui
privat mantenirlo en bones con
dicionscorresponalpropietari, el
grup Balañá, que el lloga a una al
tra empresa. L’Arnau, amb “relle
vants valors històrics i artístics”,
téunnivelldeprotecciómésbaix,
elC. Peròésde titularitatmunici
pal i, com recorda la Síndica de
Greuges de Barcelona, Maria As
sumpció Vilà, l’Ajuntament té “el
deure i l’obligació d’assegurar la
conservació i la rehabilitació” del
seu patrimoni.
I l’Arnau forma part d’aquest

patrimoni: és l’únic supervivent
del primer Paral∙lel, amb el sostre
de fusta recobert d’uralita, carac
terístic d’aleshores. Des que el va
comprar, l’Ajuntament s’ha limi
tat a apuntalar la façana, que s’ha
viadesplaçatvuitcentímetres, se
gons un informe. L’entrada està
tapiada i el frontispici, amagat re
re una bastida i unamalla de pro
tecció. A l’interior, la lona que co
bria el fals sostre es va retirar i va
deixar a la vista plaques de guix
en molt mal estat, que també van
ser desmuntades. Les que es van
salvar, amb teles ornamentades,
s’amunteguen ara en un dels dos
bars, el quedonava al carrer. L’al
tre, a laprimeraplanta, eranomés
per als espectadors, com es pot
veureenunadeles fotosenblanci
negre d’aquest reportatge.
L’aspecte de les llotges no ha

variat gaire, peròunahaperdut la
barana. També cal anar amb
compte a trepitjar la platea. A ter
ra hi ha claus. Les butaques han
estat desancorades i arraconades
als laterals. Les bambolines, el te
ló, labocadel’escenari,els llibrets
deLavenganzadeDon Mendo, les
anotacions dels tramoistes... Tot
traspua història, encara que les
úniques plomes que queden
–aquí, on hi va haver tants lluen
tons i boàs– són les dels coloms,
queabansescolavenper les fines
tres trencades.
Hiha camerinos a laprimera i a

la segona plantes. Com més
amunt, més grossos. “Aquest de
via ser el de RaquelMeller”, pen
sa el nouvingut en el més gros de
tots, on només queda la pols im
misericordiosa, un rentamans, un
mirall i dos cendrers amb forma
de cigne. La solitud, la foscor, els
passadissos i les escales de fusta
que cruixen a cada pas animen a
buscar espectres a cada racó.Una
presència, una ombra del passat.
Una noia del cor o un senyor des
encaminat que es nega a acceptar
la sevamort i creuqueviuràmen
tre duri la funció. Un proverbi
àrab diu: “Vés amb compte amb
els teus desitjos, perquè de vega

des es compleixen.” L’anhelada
visió, ai!, no es va produir, però al
final de la visita els nouvinguts
van viure un succés que els va fer
posar els pèls de punta.
De tornada al carrer, a la llum i

als sorolls de l’exterior, a la mira
da espectral de l’estàtua de La
violetera, continua sense resposta
la pregunta delCentre deCultura
Contemporània. Com hem pogut
girar l’esquena a aquesta part de
la nostra història? No és només
l’Arnau, és tot el Paral∙lel. “Bai
xant de la font del Gat...” Aquesta
cançó i d’altres gravades al nostre
ADN van néixer en aquesta
avinguda i es van fer tan populars
que avui formen part de les nos
tresvides.Enaquestsescenarises
va estrenar L’auca del senyor Es
teve i la cultura de masses va fer
passos de gegant. Aquest va ser el
regne de sa majestat Raquel Me
ller, estrella mundial i portada de
Time. L’aristocràcia del cabaret
actuava aquí, com la Fornarina,
bustprominent,cinturadevespai
rostremagnètic, unadeessa “amb
un rajolí de veu adorable i una
intenció criminal”, com escriu en
les seves Memòries Josep Maria
de Sagarra.
Però per veure la Cachavera,

Amalia de Isaura, Ramoneta Ro
vira, Luisita Esteso, Teresita
Pons, la Goya, la Bella Otero i la
BellaOterito, cal tancar elsulls. Si
s’obren, la màgia s’esfuma i des
apareixen els fantasmes. I, amb

ells, Picasso, Opisso, Rusiñol i
tants altres creadors, seguits de
prop pels models en què es van
inspirar: cupletistes, espectadors,
cambrers, prostitutes, transfor
mistes, captaires, soldats...
Elscanvissocials, culturals iur

banístics del segle XX a Barcelo
na no s’entendrien sense el Pa
ral∙lel, que va tenir la concentra
ció de locals de lleure més
importantd’Europa i queva ser el
bressol d’avantguardes artísti
ques imoviments polítics. Les sa
les oferienmítings de dia i espec
tacles de nit. Queden teatres amb
noms històrics, com ara l’Apolo,
el Victòria o el Condal, però en
edificis nous o completament re
modelats. L’Apolo ha estat engo
lit perunaparcament, unacafete

LadyMolino.Quan va
tancar elMolino, Vanessa
García de la Torre (a la foto)
tenia 17anys i era la prime
ra ballarina. Filla d’un còmic
i una sastressa d’artistes, va

tornar quanel local
va reobrir. Avui n’és la

vedet i estrella indiscutible

EL TANCAMENT

LaGuàrdiaUrbana
clausura lasaladela
Ramblaperquèfeiade
discoteca inodeteatre

LA DECADÈNCIA

La façana de la sala
on ‘va néixer’ la gran
vedet RaquelMeller
s’ha hagut d’apuntalar
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ria, un saló recreatiu i, sobretot,
un hotel de quatre estrelles. El
GranCafè delCircEspanyol ja no
existeix i en lloc seu hi ha la sala
Barts, un altre hotel i un restau
rant (menú a 9,50 euros) a l’apa
rador del qual es pot llegir: “Antic
Café Espanyol”. També han dei
xat d’existir els teatres Espanyol,
Nou i Còmic, o Español, Nuevo i
Cómico, en funció de les autori
tats de l’època. L’actual Molino,
que abans va ser LeMoulin Rou
ge, iquevahaverdecastellanitzar
elnomi renunciar a l’adjectiuque
provocava urticària a Franco,
lluita per recuperar el Molino de
la llegenda, sense necessitat de
remuntarsea lanitdels temps.El
Molino de la primera joventut de
l’esplèndida Merche Mar o el de
Pipper, Johnson i Escamillo. “Sa
rasa”, els cridaven de vegades i
l’interpel∙lat responia: “Com tu,
però jo no pago per veure’t”.
Elmajestuós Olympia, a la can

tonadaambComteBorrell, onara
hi ha un solar erm propietat d’un
banc, va morir el 1947 per falta
d’amor, com laMimí, l’heroïnade
la seva última funció, La Bohème.
Els veïns també reclamen que

aquest espai serveixi per a equi
paments culturals. El Victòria i el
Condal van tenir més sort, ja que
sobreviuen, però amb un aspecte
a anys llumdel que havien tingut,
encotillats entre edificis d’habi
tatges i, en el segon cas, compar

tint l’entrada amb un bingo i un
local d’apostes. En realitat, de
l’edat d’or del Paral∙lel només
queda un monument i la seva fa
çana ha hagut de ser apuntalada
per evitar que caigui.
En això pensaven els periodis

tes quanes van acomiadar de l’es
cenari de l’Arnau amb un tímid
aplaudiment, un senzill home
natge als seus 121 anys d’història.
Una inesperada i eixordadora
ovació es va despertar llavors.
Semblava que les ànimes dels que

havien estimat aquest teatre tor
naven, com a El monte de las áni-
mas, de Gustavo Adolfo Bécquer.
Però no eren fantasmes. Eren els
cops d’ala dels coloms, que colpe
javen la uralita de la teulada i ai
xecaven el vol, espantats.!

“No tot s’hi val encara quehi hagi negoci”

!El Principal va ser precintat
abansd’ahir a la nit quan
estaven a punt de començar
les actuacions del Primavera
Club, cosa que va obligar a
buscar escenaris alternatius.
L’Ajuntament afirma que la
mesura s’ha aplicat perquè la
sala, a la Rambla, 2527, funci
onava com a discoteca i no
més té permís com a teatre.
La regidora de Ciutat Vella,
Gala Pin, assegura que l’em
presa ja havia rebut una ordre
de cessament d’activitat que
no havia complert. El teatre
funcionava fins a les tres de la

matinada, com va comprovar
la Guàrdia Urbana el dia
18 passat, tot i que havia de
tancar a dos quarts de dues.
Tampoc no podia allotjar
zona de ball a la platea i a
l’escenari, ni permetre el
consum d’alcohol fora del bar.
“No tot s’hi val encara que hi
hagi negoci”, diu Gala Pin.
L’Ajuntament també va pre
cintar la nit de divendres a
dissabte els equipsmusicals
de les terrasses de tres locals
del passeigMarítim –Opium,
Shoko i Pacha– per “activitats
no autoritzades”.

A LA RAMBLA

“Una inversió prioritària”

!L’Ajuntament nega que
sigui contradictori negociar la
compra del Principal quan ja
té l’Arnau, perquè el futur de
l’un i de l’altre “és molt dife
rent”. En el primer ja està clar
el que s’hi vol fer: un equipa
ment “que ajudi en l’aposta
municipal per recuperar la
Rambla a favor dels veïns i les
veïnes”, cosa que l’Arnau no
pot fer “per una qüestió
d’ubicació”. La rehabilitació
del teatre suposaria uns 10
milions d’euros, “una inversió
prioritària”, encara que cos
taria gairebé tant com tota la

remodelació del Paral∙lel, fet
que obliga a buscar socis
“perquè es coresponsabilitzin
de l’execució de les obres”.
L’avinguda ha viscut una
espectacular transformació,
però abans d’acabar les obres
pendents l’Ajuntament vol
escoltar almenys una vintena
de plataformes i entitats veï
nals. I aixòmateix pretén fer
ara amb l’Arnau: “Obrir un
procés de debat per decidir la
gestió i els continguts del
teatre en què intervinguin
totes les parts, des dels veïns
fins al món de la cultura”.

AL PARAL∙LEL


