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EL SISTEMA D’ENCAIX

LES PEDRES

Il·lustració
del temple
acabat,
feta per
Berenguer,
deixeble
de Gaudí

Els plafons es traslladen a l’obra per
al muntatge final, mitjançant grues
que els eleven fins a dalt de les
torres, on s’encaixen juntament
amb la resta dels plafons

5 MUNTATGE DE LES TORRES DEL TEMPLE

Les sedimentàries
es fan servir per a la
pell de les sis torres

centrals

Aspecte final d’una
de les torres dels
evangelistes

El pòrfir
s’utilitza per a les
arestes de les torres
dels evangelistes i la
torre de Jesucrist

El granit blau
es fa servir per a les
arestes de la torre de

la Verge Maria

Els plafons
tenen un
gruix de
30-55 cm

Torre de
Jesucrist

6 TORRES EN CONSTRUCCIÓ

4 Torres dels
evangelistes

Estructura
d’acer
de les torres

Els plafons s’encaixen entre ells per
mitjà d’una estructura mixta d’acer
i formigó armat

L’Arnau intenta
salvar elsmobles

PATRIMONI

DAVID GUERRERO

Barcelona

L’últim informe tècnic sobre el
teatreArnau, fet públic la setma-
na passada, va ser una gerra d’ai-
gua freda per al govern munici-
pal i les entitats que fan anys que
reclamen la recuperacióde l’his-
tòric teatredelParal·lel. La reco-
manació era clara i contundent:
noéspossible larehabilitacióper
les greus deficiències estructu-
rals de l’edifici.
Però l’Ajuntament no sembla

disposat a assumir la pèrdua així
comaixí.Siespotsalvarunapart,
se salvarà. Per això, l’Institut de
Cultura deBarcelona (Icub) farà
l’encàrrec d’un estudi patrimo-
nial i documental que concreti
elselementsquedonencaràcteri
identitat a l’antic teatre per in-
tentar preservar-los per tots els
mitjans. “Cal salvar el que sigui
possible tècnicament”, va defen-
sar ahir la regidora deCiutat Ve-
lla, Gala Pin. Pin va recordar que
l’edifici estàprotegit i catalogat, i
per aquest motiu va situar la de-
molició total comaúltimaopció.
La regidora va participar en

una sessió del procés partici-

patiu que dilucida els usos que
ha de tenir el teatre. Després de
diversos mesos de feina, l’in-
formededemoliciónohacanviat
substancialment els plans i fins i
tot per a alguns ha estat una
mena de revitalitzant del debat.
“Hemdeixatdetenirunprojecte
al voltant d’un edifici per cons-
truir un edifici al voltant d’un
projecte”, va defensar la re-
presentant municipal. Els par-
ticipants en el procés partici-
patiu tenen clar que el teatre ha
d’estar vinculat a les arts escè-
niques, però sense renunciar a
un espai museístic i un centre
d’interpretació del Paral·lel. Ara
s’obren dos debats que han
d’anar de bracet: als usos s’afe-

geix la discussió arquitectònica.
La plataforma Salvem el Tea-

treArnau va anunciar fa pocs di-
es l’abandonament del procés
participatiu, però ahir sí que hi
era. “Vam rebre una trucada de
l’Icubenquèensdeienquehiha-
via la possibilitat de mantenir
l’edificihistòric i salvar tot elque
siguipossible–vaexplicarelpor-
taveu de la plataforma, Enric
March–,aixíquesomaquí ihise-
rem”. Durant les pròximes set-
manes es farà una visita amb els
impulsorsde ladefensade l’antic
teatre per definir els elements
que s’haurien de conservar en
cas que finalment es faci una de-
molicióparcial.
Independentment del que

passi amb l’edifici l’Ajuntament
manté el calendari, que marca
amb vermell el desembre del
2017 com la data d’inici de les
obres. Molt abans, el gener de
l’any que ve, es redactarà dema-
nera definitiva la proposta del
plafuncionald’usosquehadeser
elresultatdelprocésparticipatiu
actual i de l’informe patrimonial
amb els elements que s’han de
preservar.Entregener i febrerhi
ha prevista la convocatòria d’un
concursd’arquitectes per triar el
projecte executiu i a l’abril, si es
compleix el calendari, s’adjudi-
caràel concurs.L’objectiuésque
l’Arnau torni a obrir el 2020, tot i
que els terminis variaran en
funció de si s’enderroca l’edifici
perquè se n’aixequi un altre des
dezeroosiesdecideixferunare-
habilitació.!

ÀLEX GARCIA

Així està laplatea, les llotges i l’escenari del teatreArnau, unade les senyesd’identitat delParal·lel

El governmunicipal
vol preservar el
màxim d’elements
patrimonials del vell
teatre, condemnat
a la demolició

E L S O B L I D A T S

!Ladegradacióde l’Ar-
naunoés l’únic símbol de
l’oblit delParal·lel de
l’edat d’or. Els Santpere
no tenencapmonument
a l’avinguda (tot i que sí
que el tenena laRambla),
i un còmic irrepetible
comel genialCarles Sal-
daña,Alady (1902-1968),
undels reis del vodevil i
la comèdiamusical, s’ha
de conformar ambuna
humil placademetacrilat
al costat del teatreApolo.

Una placa humil
per a l’Alady


