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URBANISME

El Teatre Arnau
serà un nou centre
d’arts escèniques
| L’Ajuntament vol
revitalitzar la zona del
Paral·lel donant un
nou ús a aquest espai
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L’Ajuntament va donar ahir
llum verda a l’aprovació del
pla especial urbanístic del
Teatre Arnau, situat a
l’avinguda del Paral·lel.
L’objectiu del projecte és ex-
propiar l’immoble amb la fi-
nalitat de convertir-lo en un
centre d’arts escèniques.

Segons va confirmar ahir
el gerent d’Urbanisme de
l’Ajuntament, Ramon Mas-
saguer, actualment, el tea-
tre és propietat de l’Església
Evangèlica Xinesa. Aquesta
entitat religiosa va adquirir
l’Arnau fa poc més d’un any

per 1,5 milions d’euros.
Massaguer va concretar
que l’acord entre l’Ajunta-
ment i aquesta comunitat
religiosa es podria firmar a
finals d’aquest any.

L’antic Teatre Arnau està
deteriorat, especialment
l’escenari, però l’estat es-
tructural és correcte, va
afirmar ahir l’Ajuntament.

Amb aquesta adquisició
el consistori vol contribuir
a revitalitzar el Paral·lel, an-
tigament una de les princi-
pals zones d’oci de la ciutat.
Fa anys la zona va entrar en
decadència i fa una dècada
la majoria de teatres van
tancar les portes. La ten-
dència és de canvi. El Moli-
no es vol reobrir i l’antic
Scenic serà un local cultu-
ral gestionat per la Societat
General d’Autors i Editors,
va dir Massaguer. ■

TRIBUNALS

El Fòrum para el judici pel plagi
d’un espectacle denunciant el
creatiu que els va demandar
| La productora Focus acusa Josep Díaz d’haver copiat el projecte que
ell assegura que és original | El jutjat mercantil ajorna la vista civil

Jordi Panyella
BARCELONA

El judici contra el Fòrum de
les Cultures i la productora
Focus, acusats d’apropiar-
se de la idea del creatiu va-
lencià Josep Díaz per des-
envolupar l’espectacle
Moure el món haurà d’es-
perar. El cas va donar un
tomb inesperat a mitjans
del mes passat quan Focus
va acudir al jutjat de guàr-
dia de Barcelona per pre-
sentar una denúncia contra
Díaz per plagi.

Ahir s’havia de celebrar
la vista del plet civil al jutjat
mercantil número 3 de Bar-
celona i el seu titular, José

María Fernández Seijó, en
tenir coneixement que el
jutjat d’instrucció número
4 de Barcelona ha obert di-
ligències contra Díaz, va de-
cidir ajornar la vista a l’es-
pera de com evoluciona el
cas. El magistrat va adver-
tir que la “denúncia penal
afecta l’arrel del procés que
se segueix en aquest jutjat
mercantil i si acaba demos-
trant-se que Díaz és un pla-
giari, això l’afecta”.

El creatiu sosté que va
presentar davant l’organit-
zació del Fòrum de les Cul-
tures un projecte per des-
envolupar uns espectacles
durant l’esdeveniment del
2004. Explica que el seu

projecte va ser desestimat
però que es va aprofitar la
idea per vestir l’espectacle
de Mou el món, aquella
enorme estructura rovella-
da que va emergir de les ai-
gües del port de Sant
Adrià, primer en la ceri-
mònia inaugural del certa-
men i després cada vespre,
per simbolitzar l’èxit de
l’esforç humà per damunt
del caos.

Díaz considera que va ser
perjudicat greument i per
això en la seva demanda
sol·licita una indemnització
de 4,4 milions d’euros, 1
per danys morals i 3,4 per
danys patrimonials. El cre-
atiu també sosté que l’ex-

posició Veus es va fer apro-
fitant una idea seva.

La proposta que va pre-
sentar Díaz al Fòrum té una
part prèvia que descriu di-
versos països del món, amb
dades geogràfiques i demo-
gràfiques extretes d’Inter-
net. Segons els advocats de
Focus, aquesta part és “un
plagi descarat, textual, amb
punts i comes, de pàgines
accessibles per Internet”.
És per aquesta còpia que va
ser denunciat al jutjat Díaz.

Els advocats del creatiu
van criticar ahir “la tàctica
dilatòria del Fòrum”, perquè
la informació que es qüestio-
na com a plagi “no és la part
creativa del projecte”. ■

Josep Díaz, en primer terme i d’esquena, escolta les raons per a l’ajornament del judici d’ahir ■ PERE VIRGILI
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A partir d’aquest divendres
fins a la tardor del 2008, el
metro de la línia 1 no para-
rà a l’estació de Mercat Nou
a causa de les obres de re-
modelació de l’edifici. Men-
tre l’estació no estigui en-
llestida, els trens hi circula-
ran però no hi efectuaran

Tanca l’estació
de Mercat Nou

parada. Els usuaris hauran
d’accedir al metro per les es-
tacions de plaça de Sants
(L1 i L5) o Santa Eulàlia
(L1). Però durant el mes
d’agost precisament aques-
tes dues estacions quedaran
tancades al públic per les
obres de l’alta velocitat. Un
servei especial d’autobusos
cobrirà el trajecte entre Es-
panya i Santa Eulàlia. ■

L’estació de Mercat Nou tancada el març del 2006 pels
treballs de l’alta velocitat ■ CRISTINA CALDERER

L’Arnau és un espai que està tancat des del 2000, any en què
s’hi va fer l’última funció teatral ■ RUTH MARIGOT




