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L’Arnau, un supervivent de l’arquitectura teatral popular, és entregat alegrement al picot

QUADERN DE TEATRE

El triomf de la respectabilitat
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

U
na conjunció de circumstàncies,
atzarosa combinació de beateria
progressista i especulació sense
ideologia, ha impedit que a la plaça de
Raquel Meller s’instal·lés una tira
còmica de Fer. El procés de

destrucció-transformació del patrimoni teatral del
Paral·lel hauria provocat que en pocs metres
compartissin animat veïnatge un bordell i un
geriàtric. Per a Fer, un paradís argumental. Els pocs
metres que separen la façana del Teatre Arnau
(futur geriàtric) i del Teatre Español (pretèrit
prostíbul) són un escenari únic per mostrar la
peculiar forma amb què la ciutat administra els
seus recursos per preservar la cultura popular i
històrica de Barcelona.

L’Ajuntament no va tenir cap inconvenient a
abonar d’immediat els 11 milions d’euros
necessaris per impedir que el Paral·lel es tranformés
en el Reberbahn del Mediterrani, el famós carrer
d’Hamburg del barri de St. Pauli, també conegut
com el carrer del sexe, amb els seus macrobordells
com a principal atracció. Una generosa oferta
d’expropiació per salvaguardar la reputació d’una
avinguda que mai se’n va sentir òrfena. Diligència
que no ha merescut l’agonitzant Arnau, entregat
lliurement al mercat.

L’Scenic (última reencarnació de les restes del
Teatre Espanyol) s’oferirà en concurs públic perquè
aculli alguna activitat relacionada amb la cultura.
D’ofertes n’hi ha, entre les quals la idea d’allotjar en
aquest espai un centre dedicat a l’animació
cinematogràfica i els titelles.

És anacrònic l’esforç públic destinat a un espai
teatral completament desvirtuat per les seves
successives reformes, mentre que l’Arnau, un
supervivent de l’arquitectura teatral popular,
s’entrega alegrement al picot. Un teatre centenari
que va aconseguir enganyar el temps després d’un
rentat de cara el 1968. I aquí es va quedar, amb els
seus estucs rosats, ruïna viva i evocadora, com les
benzineres cubanes, congelades en els anys
cinquanta.

Un exemple d’absoluta falta de respecte per un
patrimoni sentimental, per la conservació d’espais i
edificis que, per damunt del seu valor arquitectònic,
tenen un valor de complicitat emocional dels
ciutadans amb la seva ciutat.
Barcelona i la seva imparable
tendència a reconstruir-se
permanentment com una
Troia moderna.

Per ser sempre l’última
versió de si mateixa, la siner-
gia és transformar l’ahir en
ruïna absoluta, la història en
un problema, el record en
una postal per a l’hemerote-
ca. Només si el rèdit polític és
important es provoca la situ-
ació contrària, com en el cas
del Born. El perdedor recur-
rent és la cultura real.

La complexa propietat de
l’Arnau no ha facilitat que
prosperessin els diferents
projectes que des de la dècada
dels noranta han intentat
mantenir una certa continuï-
tat artística en el vell teatre.
La decadència ha estat impa-
rable, accelerada en els úl-
tims anys. Un exemple de la
mínima capacitat d’aprendre
dels errors d’aquells que pos-
seeixen els mitjans i els ins-
truments per rescabalar-se
dels greuges.

L’Arnau desapareix empès per la mateixa fatalitat
determininista que ha convertit El Molino en una
llegenda urbana, com els caimans albins de Nova
York. L’única novetat entre el primer i el segon

cadàver és que ara no hi ha ni promeses. Durant un
breu període de temps, la pressió d’alguns
nostàlgics va treure esperança d’on no n’hi havia.
Després El Molino va entrar en l’especulació
novel·lesca d’un relat de segona d’un imitador de Le
Carré. I aquí s’ha quedat, una buida closca d’una
rància frivolitat, amb els seus artistes a la diàspora.

La intel·liguèntsia imprevisible
La Barcelona actual té un conflicte no resolt amb

la cultura fronterera. Un problema digne de canapé
freudià. La majoria de les ciutats amb inicials

cosmopolites han
mantingut els seus
territoris històrics
dedicats a les arts
parateatrals. Un espai
teatral que havia
regalat a Barcelona un
cert reconeixement
internacional i una
cort d’admiradors de
la talla de Joan Brossa,
per esmentar només
l’últim dels defensors
intel·lectuals del
music-hall i els seus
derivats.

És significatiu que
l’intent més recent
d’activar aquesta
cultura canallesca
fracassés amb la
definitiva estabilitat
democràtica, amb la fi
d’aquest breu període
d’agitació anàrquica
que va trobar en el
Saló Diana i la Cúpula
Venus refugi i
expressió. El consens
oficialista va acabar

amb la intel·liguèntsia de l’imprevisible, va deixar
que els antres històrics caiessin en un caspós
anacronisme.

D’alguna manera es va desactivar la dissidència

encarant la cultura popular com un riu domesticat,
un corrent controlat entre parets de formigó
subvencionat. Els meandres es van cegar, els pantans
es van sanejar i les aigües es van contenir amb preses
polítiques, econòmiques i ideològiques.

El cabaret només torna a Barcelona en forma de
barraca nòmada. Va reaparèixer durant el Festival de
les Arts, va tenir el seu moment en el Festival de
Tardor, va tornar amb el Fòrum de les Cultures. Un
temps sota una carpa historiada i adéu. Cada visita
ha estat una oportunitat per comprovar que existeix
un repertori i uns artistes que treballen amb un
concepte contemporani del gènere, que el music-hall

és un fenomen artístic viu que sap com fidelitzar el
seu públic. Nous espectadors que van a aquesta mena
d’espectacles a la recerca de la màgia que podrien
trobar en una pel·lícula de Tim Burton.

Artistes que arriben de fora, on es manté el prestigi
de tots aquests gèneres de catacumba. Gairebé no hi
ha alternativa local entre els aspirants a còmics, i el
públic s’ha acostumat a la precària estacionalitat de
la cartellera. Van al cabaret com els nens al circ
ambulant. I els pocs locals que podrien recollir el
testimoni –com El Molino i l’Arnau– es malbaraten
entre operacions especulatives i crides estèrils per
ressuscitar els vells espectacles. Potser no s’han
adonat que aquesta oferta ja està satisfeta a la
televisió i la seva graella rigorosa.

La desaparició de l’Arnau és una trista notícia. Es
destrueix l’últim esglaó amb una cultura teatral que
podria haver tingut una oportunitat per renovar-se i
consolidar-se en un espai estable, de referència.
Aquest paisatge de ruïnes diu molt sobre com es veu
una ciutat, quines habitacions abandona a la
brutalitat de l’oblit i quines sales mima i restaura
com a targeta de visita de la seva prosperitat.

Barcelona fa temps que va deixar de veure’s com
una capital de dubtosa reputació. Capital d’una
nació ordenada, seriosa, treballadora, eficient,
conscient de la seva imatge higiènica, com la
bandera olímpica. El seu projecte regeneracionista és
d’una radicalitat que no admet línies tortes. Potser
així s’entén aquesta obsessió per sanejar la vella
ciutat amb la lògica del cartabó. Vist així, l’Arnau és
un naufragi que no mereix salvació, encara que sigui
l’últim vestigi d’una història –el Paral·lel– i d’una
cultura. Ha guanyat la respectabilitat.
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