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CIUTADANS

El popular teatre del Paral∙lel opta per vendre l’edifici i quedarse al local com a llogater,
i així continuar amb la seva activitat musical, de cafè teatre i burlesque

ElMolinonoes rendeix
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

P assaran de ser propie
taris a llogaters, però
continuaran allà, al
Paral∙lel. El Molino
vendrà el seu edifici

per continuar com a rellogat i ai
xí seguir amb la seva activitat
com a cafè teatre, escenari de
concerts, burlesque i punt de di
namitzaciódel barri. És la fórmu
la per esquivar la situació econò
mica d’aquest popular teatre, que
va reobrir les portes el 2010 però
que es va veure afectat de ple per
la crisi. Mentrestant, l’avinguda
espera que es culmini la seva re
modelació i deixar de ser una
frontera per convertirse defini
tivament en un nou eix urbà.
ElMolino és propietat de l’em

presa Ociopuro, al capdavant de
la qual hi ha Elvira Vázquez. La
seva és una història d’amor amb
aquest teatre, que es va iniciar
quanvaveure com la gentdeBar
celona lamentava la desaparició
del local. Quan va tancar el 1997
després d’una llarga agonia, va

iniciar els tràmits per quedarse’l
i remodelarlo, amb l’ajuda de
nou socis. I així van projectar ai
xecar un edifici que respectava la
façana original, amb les seves
emblemàtiques aspes, però més
ampli i totalment nou de portes
endins.Hi va havermolts proble
mes durant la construcció a cau
sa de la qualitat del sòl, i això va
endarrerir les obres, que van cos
tar un ronyó: en total, Ociopuro
va desembossar 22 milions d’eu
ros des que es va quedar amb l’es
pai fins que va aconseguir donar
una nova vida a l’espai.
Hi ha una dada important en

aquesta singladura: El Molino no
ha demanat ni ha rebut mai sub
vencions. Tot el capital que s’hi
ha invertit és privat; ni un euro
públic. Però els temps no van ser
els millors per a l’aventura. La
crisi econòmica va castigar el
món de l’espectacle, igual que
que la pujada de l’IVA cultural.
Els dos factors van repercutir so
bre la taquilla que no demanava
suport oficial. I, a sobre, tres dels
socis inicials d’Ocipuro van mo
rir i d’altres van perdre les seves
empreses en el tsunami
econòmic.
El 2013, ElMolino vapresentar

concurs de creditors i un anymés
tard va sortirne mitjançant la
firma d’un conveni amb els seus
deutors. Ara, com a solució defi
nitiva s’apunta la vendade l’edifi
ci. Ociopuro ha subscrit una op
ció de compra amb Renta Corpo
ración, que buscarà inversors
perquè adquireixin l’immoble,

mentre que l’activitat artística es
quedaria de lloguer.

Ambaquesta fórmula, ElMoli
no podrà pagar els deutes i conti
nuar amb la seva activitat. Per
què no es tracta només d’un tea
tre, sinó d’una de les ànimes d’un
Paral∙lel que vol renéixer des de
fa anys. Quan va reobrir es va
marcar un punt d’inflexió i
l’avinguda va tornar a l’imaginari
de la ciutat, gràcies també a l’im
puls que rebia del barri situat a la
seva esquena, un dels més dinà
mics de Barcelona, el Poble Sec.
A l’ombra de les aspes de la se

va façana s’hi van dibuixar plans
per revitalitzar la zona i es va em
prendre la remodelació urbanís
tica. I es va projectar un nou di
buix de la via. Però ara, de mo
ment, aquest impuls s’ha aturat.
S’ha dut a terme la reorganitza
ció del centre de l’avinguda, però

s’ha deixat en suspens els dos ex
trems, els que connecten amb la
plaça d’Espanya i el port, per
obrir un nou procés participatiu
amb entitats que estaven discon
formes amb el que s’estava duent
a terme.
La veritat és que en aquestmo

ment es produeix una certa ar
trosi en el desenvolupament, que
també es veu incrementada pels
canvis d’hàbits. Al Poble Sec, en
els últims set anys, han tancat un
25% dels petits comerços que hi

havia al barri, fruit de la crisi i del
fet que s’han modificat els cos
tums dels compradors. El pla
d’usos del Poble Sec no podrà
frenar la tendència, encara que
posi èmfasi en el sector de bars i
hostaleria, que també pateix la
competència dels que ofereixen
productes de menys qualitat a
preus reduïts. Per exemple, en
els últims anys un empresari pa
kistanès ha comprat 18 locals al
Paral∙lel, i ara també s’està ex
pandint pels carrers Blai i Vila i
Vilà.
La sort és que el Poble Sec té

un fort teixit social, ja que acull
més de 300 associacions de tota
mena: veïnals, culturals, comer
cials, esportives...Trentasis ar
tistes han triat la zonaper ubicar
hi els seus tallers i el barri dispo
sa d’una gran oferta
gastronòmica.

Les associacions reclamen que
s’acabin els projectes previstos:
el pla d’usos del Paral∙lel; les zo
nes d’aparcament; el definitiu
encaix de la Ciutat del Teatre de
Montjüic amb l’avinguda for
mant unúnic eix; lamillora de les
terrasses que poden convertirse
en aparador d’artistes i cafès con
cert, com si fos una mena de Fira
de Tàrrega contínua; l’arribada
del bus turístic... També falta per
definir el futur de l’Arnau i del
solar on hi havia el Talía. En re
sum, que el Paral∙lel no sigui
frontera, sinó punt de trobada. I
tenint El Molino com a dinamit
zador. La venda de l’edifici pot
permetre que les aspes continuïn
girant, encara que els vents no si
guin favorables, i que el teatre se
gueixi amb la seva activitat artís
tica i de promoció del barri. El
Molino no es rendeix.!
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Les aspes d’ElMolino continuaran girant, encara que l’edifici ja no sigui seu

Reobrir el popular
teatre va costar
22milions d’euros,
i no s’han demanatmai
subvencions públiques

Un empresari
pakistanès ha
comprat 18 locals
al Paral∙lel i ara
creix pel Poble Sec

Una història
en cinc fites
1898.L’any enquèEspa
nya perdia les seves últimes
colònies, el Paral∙lel gua
nyava unmite. Va obrir el
teatre, batejat als seus inicis
comLaPajareraCatalana.

1929.Als seus inicis era un
edifici efímer, que el 1910
va ser transformat per
Manuel JoaquimRaspall
enunde ja consolidat. Però
hi faltava undetall: el 1929
s’hi van afegir les seves
famoses aspes i vandirn’hi
PetitMoulinRouge, pel fet
d’estar ubicat alMontma
tre barceloní

1997.Després de la guerra
va passar a serElMolino,
sense paraules en estranger
i sense l’adjectiu vermell.
A la dècadadels setanta va
començar la decadència del
Paral∙lel, i aquest teatre no
en va sobreviure.Després
d’anys de tempestuosa
navegació, va tancar les
portes el 14 denovembre
del 1997.

2010.El 18 d’octubre, i
gràcies a unanova empre
sa,Ociopuro, ElMolino va
reobrir les portes, després
d’unaprofunda remodela
ció enquè es respectava
la façana tradicional però
ambun interiormoder
nitzat.

2014.El teatre no vapoder
superar la crisi econòmica
i la pujada de l’IVAcultu
ral, que van repercutir en
undescens de la taquilla
i, en conseqüència, en pro
blemes financers. El 2013,
ElMolino va presentar
concurs de creditors, que
es va aixecar l’any següent,
ambun conveni ambels
deutors.


