
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ D I À L E G ◆20
A V U I

dimarts

17 de maig del 2005

XAVIER PORRATA

Oasis de calma al costat de l’estrèpit de la gran ciutat

L’Eixample,
eixamplat
27 vegades

J
J o s e p F a u l í

ardins Lina Òdena. S’hi pot
entrar pel 172 de Sardenya
o pel 121 d’Ali Bei. És un
interior d’illa de l’Eixample
i no pas històric, sinó més
aviat de l’última volada.

Síntesi discreta però harmònica de
jardí i parc infantil, amb bancs, arbres,
jocs i força verd.

Fa temps que l’Ajuntament de Bar-
celona recupera per a l’ús públic els
interiors inservibles que varen deixar i
deixen encara en el cas de noves edifi-
cacions, un cop edificades, les illes de
l’Eixample. Fruit d’aquesta tasca, ara
ens pot oferir i ens ofereix 27 oasis de
calma al costat mateix de l’estrèpit de
la gran ciutat. L’Eixample, doncs, s’ha
eixamplat 27 vegades gràcies a l’ús
d’espais nous, radicalment diferents al
seu entorn: són llocs per al descans,
per a la trobada i, fins i tot, per a un
millor apropament a la natura. Amb el
gran encert de crear petites zones ver-
des i diferents en un lloc saturat de
gent i de cases. És, no cal dir-ho, una
aportació modesta –segurament no
dóna per a més–, però ben pensada i
escaient.

D’aquests 27 espais, n’hi ha 4 sobre
la Diagonal i 23 sota; 15 a la dreta del
passeig de Gràcia i 12 a l’esquerra; 22
sobre de la Gran Via i 5 sota; 19 a la
dreta del carrer Urgell i 8 a l’esquerra;
4 a la dreta del carrer Marina i 23 a
l’esquerra. La distribució no és –no
podia pas ser-ho– homogènia, però sí
força proporcionada. Hi ha illes inte-
riors aprofitades a tots els cinc barris:
Esquerra, Dreta, Sant Antoni, Sagrada
Família i Fort Pienc.

Segons la nomenclatura municipal,
cada un d’aquests espais es denomina
interior d’illa, denominació genèrica lò-
gica, perquè respon a la realitat domi-
nant, tot i que no sempre s’ajusti a la

realitat. L’origen i la tipologia d’a-
quests indrets és variada i suma als
interiors tradicionals la recuperació
d’espais històrics com el del Seminari
(Diputació entre Balmes i Enric Gra-
nados) i el del Palau Robert (passeig de
Gràcia, 105), i també, altres de nous
que ja han estat construïts i urbanit-
zats amb aquesta finalitat, com és el
cas del Fort Pienc (carretera de Ribes
entre Sicília i Sardenya) i de diveres
illes d’edificacions recents.
És lògic que en un districte
com l’Eixample hi hagi
tanta varietat i tantes pos-
sibilitats, i complau que
hagin estat tan ben aprofi-
tades. Vull subratllar espe-
cialment la bona pedagogia
que, mitjançant les dedica-
cions, es fa amb aquests es-
pais.

Els interiors, en una tria
intencionadament ben feta,
ens recorden una plèiade de
ciutadans que no fa pas
gaire es van poder moure
pels verals corresponents.
Es tracta, per mi, d’una
plèiade d’amics: Joan Bros-
sa, Sebastià Gasch, Maria
Mercè Marçal, Cèsar Marti-
nell (Viladomat, 60), Manu-
el de Pedrolo (Diputació,
459), Jaume Perich (Gran
Via, 657), Antoni Puigvert
(Còrsega, 496 – Sicília, 287),
Montserrat Roig... Els bate-
jadors, però, no s’han limitat
a la història recent i han
anat més enllà: amb Emma
de Barcelona (Borrell, 159)
recullen fins aquella filla de
Guifré que va ser la primera
abadessa de Sant Joan (l’a-
nomenat després i encara

avui, precisament, de les Abadesses) i es
fixen, també, en Paula de Montalt (Vi-
ladomat, 149), aquella monja are-
nyenca fundadora d’unes religioses
conegudes per escolàpies. En un cas, si
més no, la nomenclatura és enorme-
ment delicada però ben significativa:
els jardins Montserrat (Rocafort-Rosse-
lló-Còrsega), que sens dubte són força
més que un interior, evoquen simple-
ment el nom de la ciutadana que, amb
la seva donació, va fer possible la cre-
ació d’aquell espai públic. Els batejadors
no renuncien a la imaginació i s’in-
venten fins i tot uns impressionants
Jardins de Safo (Llançà - avinguda de
Roma), però es manifesten sobretot
tocats d’historicisme i, gràcies a això,
poden posar en marxa el record de
Flora Tristan (Padilla, 100), socialista
utòpica i feminista.

La vinculació de les illes interiors a
la ciutat és òbvia per la seva mateixa
existència, però un seguit afortunat de
circumstàncies la subratlla amb opor-
tunitat i eficiència. És el que passa amb
les Torres de les Aigües a l’illa del ma-
teix nom (Llúria, 56) o amb la carretera
Antiga d’Horta (Ali Bei - Roger de Flor),
una illa gairebé inventada, i amb em-
preses com la Damm a la Montserrat
Roig (Rosselló, 488 – Provença, 535) o

Ramon Sopena a la Maria Mercè Mar-
çal (Provença, 93). Aquesta vinculació
sovinteja mitjançant escoles, com és el
cas del Carlit (Roger de Flor, 162), jardí
on senyoreja un centre de la tercera
edat que n’és veí, d’Els Tres Tombs
(Manso. 28), del futur IES Angeleta
Ferrer a l’illa dedicada a l’arpista Clo-
tilde Cerdà (Marina, 197), i l’Escola
Ferran Sunyer (Parlament entre Villar-
roel i Borrell), segurament el més trist
de tots els interiors, perquè l’escola,
com és lògic, tanca les portes i resta
per a l’espai públic un tros del passatge
Pere Calders, que no és més, com el seu
nom indica, que un lloc de pas. Ben
altrament, hi ha una illa privilegiada a
causa de la presència del centre cultu-
ra corresponent, que és la de la Casa
Elizalde (València, 302), i ha estat una
bona trobada l’aprofitament de l’Edi-
fici Girona per a la ubicació del Sofia
Barat, amb la concorreguda i prestigi-
ada biblioteca del mateix nom que
l’acompanya.

Val la pena recordar l’espai dedicat a
Joan Brossa (Rosselló, 191), ben pensat
i realitzat al costat d’un gran hotel; el
que duu el nom de Sebastià Gasch
(Rocafort, 87 – Entença, 62), que té fins
i tot una font; el que hi ha al costat de
la parròquia de la Concepció (Aragó

entre Llúrica i Bruch) i duu
el nom d’un dels seus rec-
tors, i els espaiosos jardins
de la Indústria (Marina-In-
dústria). Les illes interiors
es vesteixen de jardins
–unes, més; d’altres, no
tant– i s’acomoden als ho-
raris corresponents.

L’Ajuntament, per mitjà
de Proeixample, ha publi-
cat i divulgat el mapa d’a-
quests “27 interiors d’illa
recuperats”. És un bon ser-
vei, digne i adequat útil
“per gaudir d’un espai di-
ferent al mateix centre de
la ciutat”. Indubtablement
ben feta i encara més be-
nintencionada, aquesta
presentació gràfica presen-
ta, però, un handicap que
es podia haver superat amb
facilitat: es tractava, no-
més, d’haver esperat a di-
vulgar-lo fins que totes les
illes haguessin estat conve-
nientment retolades, amb
el doble lògic millor servei
a l’orientació del ciutadà i
a l’homenatge a tants ciu-
tadans que molts d’aquests
espais constitueixen.

■ Josep Faulí. Periodista i escriptor
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Barallat & Co (2)
J o s e p M . F u l q u e t

E
n un paper anterior parlava
no fa gaire de la trista sort
(trista per ignorada, s’entén)
que ha caracteritzat una bona

part d’uns personatges que, havent
contribuït –amb un encert discuti-
ble, certament– a formar el que s’ha
convingut d’anomenar la tradició
catalana, són absolutament descone-
guts del gran públic. Un d’aquests
personatges és el que dóna títol al

paper de referència i al text que aquí
ens ocupa, el senyor Celestí Barallat i
Falguera, mort ara fa cent anys. Si
haguéssim de judicar per les seves
aficions necròfiles i botàniques, el
senyor Barallat seria considerat avui
un freak molt entranyable, però inte-
ressa més al propòsit d’aquest article
la seva activitat com a traductor i di-
vulgador de l’obra de Shakespeare,
les primeres traduccions catalanes

del qual apareixen durant l’últim
quart del s. XIX). En efecte, més enllà
de les dignes aportacions del mar-
quès de Dos Hermanas, de Jaume
Clark i Guillem Macpherson, que in-
tenten donar traduccions cenyides al
text anglès i sovint tradueixen en
prosa per no trair l’original; més en-
llà d’autors com el mallorquí Josep
M. Quadrado (que comença la seva
traducció de Macbeth amb una escena
on les bruixes profetitzen, no a Mac-
beth, sinó a la seva dona, canvi que el
traductor justifica dient que això de
consultar bruixes ha estat sempre
cosa de dones) i Milà i Fontanals, que
adapten o tradueixen Shakespeare en
castellà, m’interessa aquí presentar
dos personatges que, d’una manera
no gaire shakespeariana i sí més aviat

romàntica l’un, amb una sensibleria
poca-solta i esqueixada l’altre, tenen
en comú el coratge de proclamar
l’aptitud de la llengua catalana per
expressar coses dites en qualsevol al-
tra. Em refereixo a Víctor Balaguer
(ministre amb el rei Amadeu I el
1871, i per darrera vegada amb Sa-
gasta el 1886), que dóna el 1878 la
primera adaptació catalana d’una
tragèdia shakespeariana, Las Esponsa-
llas de la Morta, una versió sui generis
de Romeo i Julieta, i al paleta, grava-
dor, autor i empresari sarrianenc
Jaume Piquet.

Doncs bé, el desgavell argumental
que Balaguer introdueix a Las Espon-
sallas..., convertida ja en un melodra-
ma romàntic, comença pel dramatis-


