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personalitate, o fostă închisoare regională, o mină de cărbune,
o fabrică de praf de puşcă şi cea mai veche bursă de valori a spaniolilor?
de Diana-Florina Cosmin
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LA CAPILLA DE LA BOLSA,
Madrid (Spania)
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„Un hamburger de calamar, vă rog“.
Lăsând deoparte înrudirea stranie dintre
rafinamentul fructelor de mare şi un termen ţinând de sfera fast-food-ului, o astfel
de comandă - adresată unui ospătar în frac
– pare cu atât mai ciudată într-un loc care
a fost, pe rând, edificiu al ordinului templierilor, capelă catolică şi sediu al primei
burse de valori din Madrid. Şi care găzduieşte, în prezent, cel mai şic şi original
restaurant din capitala Spaniei. La câţiva
paşi de Plaza Mayor, în cartierul istoric Las
Letras, „La Capilla de la Bolsa“ (Capela Bursei) are o intrare monumentală, de templu
străvechi, care te face, preţ de câteva clipe,
să scotoceşti prin toate buzunarele memoriei în căutarea unei parole secrete, un fel
de „Sesam, deschide-te!“ care să-ţi facă liberă calea.
Odată ce te vezi înăuntru – fără cuvinte secrete, doar pomenind de rezervarea
făcută cu minimum două săptămâni înainte – se deschide tot un fel de peşteră a
minunilor. Pardon, o cupolă a minunilor,
în stil baroc, cu coloane originale, pereţi
din mozaic de onix, plus fresce, stucaturi
şi picturi murale.
Tot procesul laborios de renovare
aparţine studioului
de arhitectură „Julieta şi prietenii“,
condus de Emilio
Gallego, care şi-a
propus să respecte
întocmai ADN-ul
locului, dobândit în
secole de existenţă.
Şi, pe bună dreptate, „La capilla“
nu-şi neagă nicio
fărâmă din trecut: aşezat la o masă decorată ca la carte, simţi în jurul tău şi elementele religioase, şi greutatea monumentală
a artei moştenite de secole, şi stropul de
modernism cosmopolit al podelelor din
lemn de ukola, aduse tocmai din Africa.
Filosofia culinară – inclusiv hamburgerul
absolut delicios, de calamar – se înscrie
în specificul mediteranean, principiile de
bază ale lui bucătarului-şef, Carlos España,
fiind clare: intervenţie minimă asupra materiilor prime, pentru ca acestea să nu-şi
piardă gustul şi savoarea. Pe lângă fructele
de mare, „La Capilla“ se mai laudă cu tarta
millefeuille de măr, trufe şi foie gras (totul
servit cu sos vinaigrette) precum şi cu deserturile făcute în casă, cea mai gustoasă
fiind tarta de ciocolată albă cu şampanie şi
cremă de mentă. Bonus: un program artistic ce include artişti de operă şi de zarzuela.

Templu, capelă, bursă, restaurant şi sală de
spectacole.. .toate într-una singură.

HOTEL KATAJANOKKA,
Helsinki (Finlanda)
În toiul crizei financiare, în 2009, un
bancher austriac acuzat de fraudă (pe numele său Julius Meinl al V-lea) plătea nu
mai puţin de 100 de milioane de euro doar
pentru a fi eliberat pe cauţiune pe durata
procesului şi a nu fi nevoit să-şi petreacă
zilele în costum vărgat, cu farfuria de tablă
în faţă. Paradoxal însă, există şi excentrici
dispuşi să facă taman contrariul: să scoată
din buzunar până la 420 de euro pe noapte pentru o celulă „de cinci stele“ la fosta
închisoare Katajanokka, din Helsinki, un
vechi monument istoric situat între catedrala ortodoxă Uspenski şi palatul prezidenţial al Finlandei. Deşi fostul penitenciar
are acum patru stele şi face parte din reţeaua hotelieră Best Western, fiorul de pe
şira spinării nu te părăseşte nicio clipă, din
momentul în care dai cu ochii de recepţionerii cu bonete vărgate de puşcărie şi până
când îţi iei în primire camera (rezultată din
alipirea a două celule de pe vremuri), la
capătul unor coridoare prevăzute cu gratii.
Designul „închisoare şic“ al încăperilor
poartă semnătura
celebrului arhitect
suedez Christian
Lundwall, iar renovarea, desfăşurată
între 2005 şi 2007,
a costat 20 de milioane de dolari. Din
păcate pentru cei
cinci proprietari ai
hotelului, a căror
companie se intitulează, sugestiv,
„Linnan Kundit Oy“ - „Trupa de puşcăriaşi“
– cei trei ani au trecut ca un deceniu, având
în vedere că fiecare pas a fost un chin: de la
instalarea unui sistem de aer condiţionat şi
până la interdicţia legală de a modifica în
vreun fel exteriorul închisorii în care a fost
întemniţat, printre alţii, şi fostul preşedinte
finlandez Risto Ryti. Eforturile au meritat,
însă: hotelul este plin tot timpul anului, iar
fosta capelă a închisorii, veche de 172 de
ani, este o locaţie tot mai preferată de tinerii care vor să-şi unească destinele într-un
mod cât mai original. Nici nu-i de mirare,
având în vedere că restaurantul hotelului
(de fapt fosta cantină a închisorii, aflată la
subsol şi actualmente rebotezată în „Jailbird“) este un loc ideal de celebrare a iubirii
pentru toţii îndrăgostiţi dispuşi să-şi ia un
angajament pe termen lung. Ce poate fi mai
romantic decât să apuci mâna persoanei

Înainte de a deveni restaurant
de lux, spectaculoasa „La
Capilla de la Bolsa“ a fost,
pe rând, edificiu al ordinului
templierilor, capelă catolică și
sediu al primei burse de valori
din capitala Spaniei.

