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Coses de la vida    gran barcelona
Desenvolupament urbanístic a BCN

GAIREBÉ UN SEGLE D’ESPECTACLES

Construït l’any 1900 amb el nom 
de les Delicias, el Talia va ser el se-
gon teatre construït al Paral·lel, 
després de l’Espanyol (el més antic, 
construït el 1892). El local va anar 
alternant temporades de teatre i de 
cinema, fins que va ser comprat pel 
còmic Paco Martínez Soria, Don Pa-
co, que va decidir centrar-se exclu-
sivament en el teatre. «El Talia que 
reivindiquem és el que programava 
Tete Montoliu el 1962», exemplifica 
Toni Oller, president de l’entitat, 
centrada a recuperar la memòria 
de l’espai (i de l’avinguda en ge-

neral), que fa broma també sobre el 
«fantasma» de Paco. «La memòria de 
Martínez Soria que volem rescatar 
no és la casposa, sinó la de l’empre-
sari que el 1976 va programar La ca-
sa de Bernarda Alba amb un trenca-
dor Ismael Merlo fent de Bernarda», 
continua l’activista cultural.
 Per l’escenari del Talia en els seus 
88 anys d’història, i davant les 1.000 
localitats que tenia aquella platea, 
van passar noms com La Bella Dori-
ta, Nacha Guevara –a l’associació en-
cara conserven el programa de mà 
de l’espectacle Nacha de noche–, Paco 
Morán o Martínez Soria mateix (el 
carnet de la CNT del qual del 1937 
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El fantasma 
de Don Paco
El teatre es va fer el 1900 com les Delicias i 
va ser ensorrat el 1988 com a Martínez Soria

el Paral·lel tindrà una 
residència estudiantil 
al solar del Talia 

El terreny l’ha comprat 
una societat que vol fer 
una vila universitària

HELENA LÓPEZ
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C
om si fossin espectadors 
d’una partida de Mono-
poly en què anaven ve-
ient com la casella de 

Paral·lel 100 anava canviant succes-
sivament de mans (i també de valor). 
Així explica Toni Oller, president de 
l’Associació Pro Teatre Talia, com 
han viscut al llarg de l’última dèca-
da la història del solar on anys enre-
re es va aixecar un dels teatres més 
actius de la històrica avinguda. 
 Aquesta entitat va néixer per rei-
vindicar la memòria del Paral·lel més 
faranduler, que tenia en aquests ter-
renys, on conflueixen el carrer d’Al-
dana i el de Borrell, una mena d’es-
perança sobre un altre Paral·lel pos-
sible (un solar buit és sempre una 
oportunitat). Ara aquesta il·lusió 
queda enterrada, però, per l’últim 
canvi de propietat que s’ha registrat 
sobre aquest terreny. El nou titular 
sí que té un projecte per al solar, i 
aquesta iniciativa guarda una nul·la 
relació amb el passat del lloc. La pro-
pietària actual és la societat Premi-
um Student Housing, nom que no 
deixa gaire marge a la imaginació.
 Daniel Ferrer, conseller delegat 
de l’empresa, explica que la seva in-
tenció és aixecar en aquest empla-
çament una residència d’estudi-
ants i que estan negociant amb els 
responsables de l’Ajuntament de 
Barcelona els usos exactes del futur 
edifici, així com també la seva volu-
metria, per elaborar el pla especi-
al, un requeriment que és necessa-
ri per construir en una parcel·la que 
està qualificada com a equipament 
i que és un pas previ a la petició de la 
corresponent llicència d’obres.

EL PROJECTE / La intenció de la propi-
etat és, segons va manifestar el seu 
conseller delegat, convertir el solar, 
de 750 metres quadrats de superfí-
cie, en una residència estudiantil 
amb sales d’estudi i de coworking, 
«en un edifici sostenible», en què «es 
treballarà l’alimentació ecològica». 
«Els estudiants podran contractar 
mitja pensió o pensió completa», va 
detallar Ferrer.
 La restricció hotelera impulsada 
pel govern municipal de l’alcaldes-
sa Ada Colau no afecta les residènci-
es d’estudiants, sempre que, per un 

tat de ruïna– Teatre Arnau, Oller 
va posar sobre la taula la possibili-
tat d’instal·lar una carpa provisio-
nal als terrenys del Talia, perquè les 
companyies implicades poguessin 
treballar mentre es porten a terme 
les obres a l’Arnau, que es preveu 
que seran llargues per la riquesa del 
subsòl. Quan va investigar sobre la 
propietat i l’estat de la parcel·la per 
presentar un projecte ferm, Oller es 
va trobar que ja hi havia un pla per 
al lloc.
 El veïnat organitzat de Sant 
Antoni, reunit en la plataforma 
FEM Sant Antoni, està en alerta per 
la gentrificació que pateix el barri, i 
que tenen por que s’aguditzi amb la 
reobertura del reformat mercat mu-
nicipal, que el convertirà en un re-
clam turístic de primera categoria.
 Notícies com la intenció d’obrir 
una residència d’estudiants són re-
budes amb totes les precaucions, ja 
que les residències són percebudes 
per una gran part de la ciutadania 
com una mena d’albergs camuflats.

CONTROL MUNICIPAL / Basen la seva por 
en experiències molt pròximes, 
com les residències Melon District 
–una de les quals és a tan sols alguns 
metres del solar del Talia–, denunci-
ades pel mateix ajuntament barce-
loní per aquesta pràctica. Fonts mu-
nicipals van subratllar que el go-
vern local és «inflexible» a l’hora de 
vetllar pel compliment de la legali-
tat «ja que comporta problemes de 
convivència amb els veïns». «Quan 
detectem que una residència actua 
com a alberg, actuem de manera de-
cidida i contundent», van assegurar 
les mateixes fonts.
 La normativa permet que resi-
dències vinculades a centres d’en-
senyament tinguin una petita quo-
ta d’habitacions que es puguin llo-
gar per dia en alguns períodes. Però 
el control del volum és complex i a 
la pràctica els turistes acostumen a 
pernoctar en moltes d’aquestes resi-
dències.
 El barri de les Corts també ha vis-
cut aquest estiu una batalla similar 
contra la residència d’investigadors 
projectada a la confluència dels car-
rers del Remei i Galileu, que els ve-
ïns, en peu de guerra, estan conven-
çuts que també es farà servir com a 
hotel. H

Una associació feia 10 anys 
que lluitava per rescatar la 
memòria teatral del lloc

Solar del Paral·lel on es projecta la residència d’estudiants, ahir.

costat, siguin únicament això, una 
residència, i, per l’altre, tinguin un 
conveni amb una institució docent. 
Els dos requisits els compleix el pro-
jecte de Premium Student Housing, 
segons va explicar el seu conseller 
delegat, que va assegurar que des-
coneixia la història del solar abans 
que l’adquirís la seva empresa.

VALOR SIMBÒLIC / «Estem disposats a 
reunir-nos amb el senyor Oller i a 
mirar de recordar d’alguna manera 
aquest passat a la residència», va 
apuntar l’empresari, que es va assa-
bentar del valor simbòlic de l’encla-
vament per una trucada de l’activis-
ta cultural de Sant Antoni. Aquest, 
al seu torn, va tenir coneixement 
dels plans de la residència per al so-
lar quan va voler comprovar-ne la 
propietat per intentar negociar-ne 
el lloguer.
 En una de les últimes reunions 
del procés participatiu per decidir 
el futur del veí –i ara com ara en es-

Després de la notícia
que l’Arnau haurà de ser 
enderrocat, la intenció 
de recordar el passat del 
carrer rep un altre cop

Una residència per 
a estudiants pròxima
ha sigut denunciada per 
funcionar en la pràctica 
com un alberg
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Reclamació 
de danys per les 
traves a l’hotel 
de les Drassanes

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Els promotors 
estimen que perden 
450.000 euros al  
mes per les demores

D
esprés de 17 mesos d’espe-
ra per obtenir la llicència 
d’obres, Praktik Hotels, 
promotor del doble hotel 

de cinc estrelles previst en un solar 
del Raval Sud, al costat de les Drassa-
nes, ha decidit presentar una recla-
mació per danys patrimonials a 
l’Ajuntament de Barcelona. Es trac-
ta d’una maniobra ad-
ministrativa que pre-
tén fer moure fitxa al 
consistori. La cadena 
h o t e l e r a  x i f r a  e n 
450.000 euros mensu-
als les seves pèrdues per 
la paralització de la tra-
mitació.
 El càlcul, fruit de 
dues estimacions (de 
la consultora Magma 
i d’Esade), avalua els 
costos d’arrendament 
i d’interessos, explica 
Josep Maria Trenor, ac-
cionista majoritari. El 
grup hoteler, que inver-
tiria 50 milions d’euros, 
considera que el termi-
ni previst per tramitar 
la llicència d’obres és de 
tres mesos, i que el retard de 17 me-
sos suposa una «dilació injustifica-
da» i els causa «greus perjudicis».
 L’empresari diu que l’ajunta-
ment l’ha emplaçat a una pròxima 
reunió amb l’objectiu de reduir el 
volum de l’edificació. Però Trenor 
destaca que el disseny intentava se-
guir les pautes marcades al seu dia 
després de la modificació del PERI 
del Raval. Confia a poder dialogar i 
«culminar el llarg procés».
 La pugna que es lliura per aques-
tes noves places hoteleres (un total 
de 190 habitacions) exemplifica el 
debat que viu la ciutat. El doble ho-
tel (en dos edificis complementaris) 
comptava amb certificat urbanístic 
previ, fet que garanteix el projecte 
malgrat la moratòria hotelera. Però 
la cinquena tinenta d’alcalde d’Ur-
banisme, Janet Sanz, i la de Ciutat 
Vella, Gala Pin, no veuen amb bons 
ulls incrementar els llits a la zona i 
han intentat frenar l’obra amb dife-
rents maniobres. La més sonada va 

ser mirar d’implicar la Generalitat 
en la protecció patrimonial de tot 
l’entorn de la muralla, fet que el Go-
vern va descartar.
 I encara que hi ha coincidència 
en el fet que Ciutat Vella ja compta 
amb una nombrosa oferta hotelera, 
el cas aporta algunes particularitats. 
L’hotel s’ubicaria en una part del Ra-
val amb poc allotjament, però a més 
ocupa un espai antigament destinat 
a pisos socials. La planificació urba-
nística el va modificar fa més d’una 
dècada, quan aquesta quota residen-
cial va desaparèixer (perquè es van 
aixecar en una altra zona del bar-
ri) i la propietat va anar canviant de 
mans fins a ser adquirida per Prak-

tik el 2015. El pla d’impulsar un ho-
tel havia comptat amb el beneplàcit 
del llavors govern municipal socia-
lista, que ho veia com un dinamitza-
dor econòmic en uns temps en què 
el debat sobre la saturació turística 
no existia.

ELS VEÏNS / La singularitat del cas aug-
menta amb la divisió veïnal. Resi-
dents de la zona, des de l’Associació 
de Veïns de l’Arc del Teatre, s’han 
mobilitzat a favor de l’hotel, al con-
siderar que la zona està tan degrada-
da i deprimida que pot desencade-
nar comerç i activitat. No obstant, 
veïns de l’entorn i l’Assemblea de 
Barris per un Turisme Sostenible el 
rebutgen.
 Per intentar anar de la mà del bar-
ri amb un pla integrador, Praktik va 
firmar convenis a la zona per pro-
moure beques de formació, contrac-
tar personal del barri i crear un espai 
cultural i de restauració obert al veï-
nat als baixos. H

33 Solar que ocuparia l’hotel de les Drassanes.
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va ser trobat aquest estiu a l’arxiu de 
Salamanca).
 L’espai ha passat a la història com 
a Talia (Google Maps encara el recor-
da així), però el teatre al número 100 
del Paral·lel va tenir múltiples noms 
abans i després. Quan va néixer l’any 
1900 –recorden des de l’associació 

que batalla perquè no se’n perdi la 
memòria–, s’hi programaven sar-
sueles tant en català com en caste-
llà. Sis anys més tard, i mantenint 
el seu perfil, va passar de dir-se les 
Delicias a dir-se Lírico.
 Va ser l’any 1924, i fins al 1982, 
el període en què es va dir Talia 
(el nom que va rebre durant més 
anys), malgrat que molta gent el re-
corda com a teatre Martínez Soria, 
nom amb el qual va ser batejat 
l’any 1982 i que va mantenir fins 
que va ser ensorrat el 1988, en ho-
nor al seu últim propietari.
 L’historiador local Miquel Bade-
nes, autor d’El Paral·lel, història d’un 
mite (1998), recorda els últims dies 
en què el teatre va estar dempeus: 
«Va ser lamentable la pressa que 
van tenir a ensorrar-lo. ¡Si Don Pa-
co aixequés el cap! Trist final el del 
Talia-Martínez Soria al ser venut 
per la família a una immobiliària, 
que es va afanyar a enderrocar-lo i 
deixar-lo convertit en un solar mal 
tancat mentre esperen aconseguir 
una requalificació urbanística que 
els permeti edificar segons la seva 
conveniència», escrivia, visionari, 
Badenes. H

33 Estrelles  8Cartells amb Morán, Fernando Guillén i Arturo Fernández.

Pel seu escenari 
van passar artistes 
com La Bella 
Dorita o Nacha 
Guevara 

MÒNICA TUDELA


