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BCN, senyor
alcalde, ja té
partitura musical.
Doni-li un cop de mà

Concert

San Agustín
ARTURO

EL PIANISTA
DEL MAJESTIC

D
es de dilluns passat,
Barcelona ja té partitu-
ra musical, senyor alcal-
de. Una pena que vostè

se la perdés i una altra pena que,
si vostè o algun dels seus no hi
posen remei, només ho sabrem
els que dilluns vam anar a l’Audi-
tori. Faci un gest d’alcalde, se-
nyor Hereu, i posi-la a l’abast de
la ciutadania.

Parlo aquí d’un concert, d’una
partitura musical mestissa, crida-
da, passejada, soferta, menjada,
beguda, celebrada, cabrejada, és a
dir, ciutadana. Amb les seves bici-
cletes, embussos, sortides de sol,
patis d’escola, carrers estrets, pla-
ces, ambulàncies, semàfors, nos-
tàlgies, amors d’hotel, immi-
grants, sales d’espectacles tanca-
des, directors d’orquestra, execu-
tius, jubilats amb cadira, pispes
de platja, mercats i tot això que
en diuen multiculturalisme. Ja era
hora.

Parlo aquí, senyor alcalde,
d’una bona partitura musical
composta i interpretada per Al-
bert Guinovart i per cinc bons
músics: Mireia Farrés, David Ro-
sell, Vicent Pérez, Pablo Manuel
Fernández i Grati Murcia. O si-
gui, trompeta, trompa, trombó,
tuba i percussió. «Com sonen
aquests bronzes». Això deia Car-
los Padula mentre aplaudia, i jo
li mirava el perfil moreno a Joa-
na Danés. Parlo aquí d’una parti-
tura musical que té narrador,
però que no el necessita. O això
és el que jo crec.

L’avantatge de no ser crític
musical és que pots escriure el
que penses i, a més, no fa falta
que amaguis l’entusiasme, que és
privilegi de simple espectador, de
barceloní que comprova com
Guinovart aixeca una ciutat, la
nostra, des del seu piano. A més,
jo vaig anar a escoltar aquest con-
cert amb Carlos Padula, que sap
de músiques i tangos. «Com so-
nen aquests bronzes». Això repe-
tia el musical Padula mentre
aplaudia dempeus.

Ningú ha sabut explicar més
bé que Guinovart això que al-
guns denominen multiculturalis-
me. I ens ho explica a partir d’El
cant dels ocells, prodigiosament
transformat en una saborosa en-
salada de reggae, salsa, vals, tan-
go o tarantel.la. Ahir a la nit vaig
somiar que Pau Casals em deia:
«Ja era hora que algú posés talent
i ironia als meus soferts ocells». H

NOUS MÈTODES PER INTRODUIR COCAÏNA

Detingut un ‘mulero’ amb quatre
quilos de cocaïna en una cotilla
b

MAYKA NAVARRO
BARCELONA

Els Mossos
desarticulen la banda,
establerta al Bon Pastor

A canvi de 6.000 euros en metàl.lic,
Alberto, de 49 anys, va viatjar des de
Bolívia fins a l’aeroport del Prat
–amb una breu escala a Amster-
dam– amb quatre quilos de cocaïna
adherits a la pell en bossetes sota la
roba. No era la primera vegada que
feia de mulero.

La Unitat d’Investigació dels Mos-

sos d’Esquadra de Badalona va espe-
rar que Alberto aterrés a Barcelona.
A l’aeroport l’esperava un cotxe.
Amb discreció, els agents van seguir
el vehicle. Els Mossos li van donar
l’alto quan estava a punt d’arribar al
bar Boniche del barri del Bon Pastor,
el lloc on, habitualment, el mulero es
despullava i, sota la roba i un com-
plex embenat, apareixien les bosses
de cocaïna, com si fossin una cotilla.

Traslladat a comissaria, els inves-
tigadors van recuperar les bosses
amb la droga i van fer la resta de les
detencions. Alberto era el mer trans-
portista de la cocaïna a Espanya. I de

nacionalitat espanyola, un fet poc
habitual entre les bandes de narco-
traficants, que solen contractar com
a muleros llatinoamericans.

Els Mossos van completar la llista
de sospitosos i van desarticular la
banda. Des del propietari del bar Bo-
niche, acusat de coordinar els envia-
ments de droga a Espanya, fins al
principal comprador del material,
un home de Sant Roc. El minuciós
treball dels investigadors va provo-
car, fins i tot, la identificació dels
propietaris del pis que s’utilitzava
per pesar, manipular –augmentar el
pes amb altres substàncies– i guar-
dar la droga. Aquests dos, mare i fill
de 78 i 40 anys, són els únics dels sis
detinguts que no han ingressat a la
presó. H

33 El mulero i la cotilla de coca.

Les obres del nou El Molino
comencen amb un any de retard

RECUPERACIÓ D’UN SÍMBOL DEL PARAL.LEL

b

b

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

La propietat
ja disposa de tots
els permisos i iniciarà
molt aviat els treballs

L’espai, amb
capacitat per a
230 persones, reobrirà
d’aquí a 18 mesos

L
lum verda a la reforma d’El
Molino. Amb un any de re-
tard, començaran d’aquí a
uns dies les obres per cons-

truir el nou teatre, un símbol del Pa-
ral.lel barceloní. La propietat, l’em-
presa Ocio Puro, disposa des de fa
un mes de tots els permisos necessa-
ris per iniciar els treballs.

Des de l’estiu passat, els responsa-
bles del teatre esperaven que el dis-
tricte de Sants-Montjuïc els concedís
l’últim permís, el d’ocupació de la
via pública, que Ocio Puro va dema-
nar el juny de l’any passat. El distric-
te va retardar la concessió de la
llicència perquè volia fer coincidir
la demolició amb la urbanització de
la plaça del davant, que portarà el
nom de La Bella Dorita, per evitar
més molèsties de les necessàries als
veïns. Finalment, la urbanització de
la plaça s’ha endarrerit i no es co-
mençarà fins d’aquí a uns quants
mesos, quan ja no es vegi afectada
per les obres del teatre.

DEMOLICIÓ / El Molino reobrirà a fi-
nals del 2009 o a principis del 2010,
després d’un any i mig d’obres. El
primer que s’ha de fer és enderrocar
l’antic edifici, que està molt deterio-
rat. Aquests treballs duraran unes
quantes setmanes i poden afectar la
mobilitat del tram del carrer de Vila
i Vilà que passa per davant del tea-
tre. Es tracta d’un projecte força

complex, ja que s’hi ha de col.locar
una estructura de formigó –els anco-
ratges es començaran a muntar la
setmana entrant– per evitar provo-
car desperfectes al molí amb les as-
pes de la façana, elements que daten
de l’any 1913 i que l’Ajuntament de
Barcelona obliga a preservar perquè
formen part del catàleg artístic i ar-
quitectònic.

La construcció del nou edifici,
amb un cost que superarà els sis mi-
lions d’euros previstos inicialment,
a causa de la demora, anirà a càrrec
del despatx BOPBAA, que encapça-
len els arquitectes Iñaki Baquero,
Francesc Pla i Josep Bohigas. El tea-
tre tindrà una sala principal, amb
l’escenari i capacitat per a uns 230
espectadors. Les diferents plantes de
l’edifici envidriat inclouran un res-

taurant cocteleria amb vistes al Pa-
ral.lel, els magatzems, la cuina, una
zona per a assajos, despatxos i la sa-
la tècnica, a la part alta.

CABARET I FLAMENC / El teatre progra-
marà cabaret, espectacles de varie-
tats i flamenc, entre altres discipli-
nes. La intenció de la propietat
també inclou la possibilitat de llogar
l’espai a empreses perquè hi cele-
brin tota mena d’actes i organitzar
presentacions per tenir una via de fi-
nançament. Cada cert temps, a més
a més, es muntaran funcions «més
molineres» a preus simbòlics per a
veïns i entitats. Entre els projectes
que està estudiant Ocio Puro hi ha
la creació d’una fundació d’amics
d’El Molino i la redacció d’un llibre
sobre el teatre. H

ARXIU / DANNY CAMINAL

33 La façana d’El Molino, al Paral.lel, al març.

la fallida
TANCAT DES
DEL 1997

< La popular sala del Paral.lel fa
11 anys que està tancada. El
novembre del 1997, l’empresa
que gestionava llavors el teatre,
New Mill, va presentar una
sol.licitud de fallida al jutjat
després d’arrossegar pèrdues
durant uns tres anys.
L’administrador es va excusar en
la falta de públic, els elevats
costos i l’absència d’ajuda
institucional per abaixar
definitivament el teló del local.
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