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?El London Bar del Raval encara no
ha escrit el seu epíleg
L'emblemàtic establiment fa tres mesos que va tancar per la mort de la propietària,
Eli Bertran | Els familiars i amics volen "tornar a posar-lo en marxa", segons
l'administrador, Joaquim Montufo | La cereria Codina baixa la persiana després
d'entrar en concurs de creditors

El London Bar del Raval de Barcelona està tancat des del maig | Jordi Bes

El restringit grup de 30 establiments emblemàtics de gran interès per Barcelona suma els últims
dies diverses notícies que demostren les dificultats per les quals passa el comerç. El Ingenio, al
barri Gòtic, se salvarà de la seva desaparició de la mà d'El Rei de la Màgia, com va avançar NacióDigital
aquest diumenge
(http://www.naciodigital.cat/noticia/114218/mitica/botiga/ingenio/barcelona/se/salva/desaparicio) ,
però un gran interrogant planeja sobre el futur de dos locals més: el London Bar, del Raval, i la
cereria Codina, també del Gòtic.
El centenari London Bar, al número 34 del carrer Nou de la Rambla, fa tres mesos que és
tancat per la mort de la propietària, Eli Bertran. Segons el gestor i administrador del negoci,
Joaquim Montufo, encara s'ha d'obrir el testament per determinar qui són els hereus. La família
més pròxima és una cunyada resident a Saragossa del marit, el qual ja va morir fa uns anys.
Malgrat tot, l'administrador té la sensació "que ha de tornar a obrir".
"Els familiars i amics íntims de l'Eli tenen la voluntat de tornar a posar-lo en marxa", ha afirmat
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Montufo a NacióDigital, i ha afegit que es va haver de tancar el local i acomiadar el personal
perquè per ara no hi ha cap hereu definit. El London va obrir el 1910, i es va convertir en punt de
trobada d'artistes del circ. Eli Bertran se'n va fer càrrec el 1976 i va estar al peu del canó fins pocs
mesos abans de morir, quan Montufo va assumir l'administració dels pagaments del local.
L'augment del lloguer acaba amb la cereria Codina

La cereria Codina ha tancat després d'entrar en concurs de creditors. Foto: Jordi Bes

Més incert encara és l'avenir de la cereria Codina, on hi venien espelmes. Està al número 2 del
carrer del Bisbe, a tocar de la plaça de Sant Jaume. A la porta hi ha un cartell de "tancat per
vacances", però ja no reobrirà, segons el secretari de l'Associació d'Establiments Emblemàtics de
Barcelona, Josep Maria Roig. Segons ell, el negoci ha entrat en concurs de creditors i se
subhastarà. Tem que en un lloc tan turístic s'hi posi algun negoci pels visitants, i avisa que
l'establiment atresora mobiliari i utensilis d'interès de l'antic gremi de cerers.
Segons Roig, la cereria Codina data del 1925, i no de 100 anys abans com va catalogar
l'Ajuntament. L'associació ha demanat al consistori una catalogació nova dels establiments
emblemàtics per garantir-ne la preservació. També ha avisat del fet que, amb aquesta desaparició, a
Barcelona només quedaran unes poques cereries, com la Subirà, de la Baixada de la Llibreteria;
la Gallissa, al carrer Cardenal Casañas, i l'Abella, del carrer Boters.
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