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plint les expectatives creades tant pels uns com per si mateix. Ara bé, un llibre els
errors del qual són alhora els seus majors mèrits i, tenint present l’obra editada fins
ara, que li auguren un futur ben remarcable sempre que sàpiga equilibrar objectius amb
resultats. Al capdavall, potser cal cremar-ho tot, cabana inclosa, per arribar a desertar
de l’inclement i vèncer. 
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Encant i misèria d’un mite: les dues cares del Paral·lel dels anys
trenta

La representació de L’Emperadriu del Paral·lel, de Lluïsa Cunillé, posa punt final a
l’etapa de Xavier Albertí com a director artístic del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) i clou el cercle que va arrencar amb Taxi... al TNC! (2013) i Per començar, sar-
suela! (2014). Una de les línies mestres del seu mandat —juntament amb l’aposta pels
autors contemporanis locals i la diversificació de públics— ha estat la recuperació del
patrimoni dramàtic català, amb una atenció especial a la memòria social i teatral que
el franquisme va estroncar, encotillar i proscriure. En consonància amb aquesta idea,
les obres esmentades posen el focus en la cultura popular i de masses barcelonina d’ini -
cis del segle XX i responen a una voluntat clara: posar-nos en contacte amb una part de
l’imaginari col·lectiu que com a societat hem idealitzat i menystingut a parts iguals
—per desconeixement o prejudicis— durant un bon grapat de dècades. 

Tot i ser el plat fort d’«Epicentre Paral·lel anys vint» (2020-2021), L’Emperadriu
es concentra a testimoniar —i evocar— amb minuciositat l’efervescència que es viu a
la Barcelona del principi dels anys trenta: els contigus a la caiguda de Primo de Rivera
i els previs a la declaració de la República. Una època que el director de l’espectacle i
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del teatre estudia a fons a Carrer i escena. El Paral·lel. 1892-1939 (2012). Amb aquest
teló de fons, es deixa enrere la lluentor i la disbauxa dels espectacles de varietats i de
caire arrevistat (Taxi... al TNC!) —que recorden els de Ferran Bayés i Manuel Sugra-
ñes— i l’apogeu de la sarsuela en català, interromput per l’esclat de la Guerra Civil
(Per començar, sarsuela!). En aquesta ocasió, de la mà d’un conjunt de figures llegen-
dàries de les dècades daurades del Paral·lel —tan representatives com heterogènies:
Mercè Serós, Josep Santpere, Enric Adams, Alady, Ramper, Manuel Utor (El Mus -
claire) o Pepe Gil (Lo Chil)—, ens traslladem al si d’un Paral·lel en plena transformació
econòmica, social, cultural i ideològica.

El canvi de paradigma està servit. En aquest període se succeeixen els esdeveni-
ments que varien la fesomia del Paral·lel d’abans de la guerra: els teatres, en especial
des dels anys vint, comencen a notar la competència flagrant del cinema sonor, les tra-
dicions escèniques locals s’emmirallen cada cop més en les estrangeres i, entre altres
aspectes, s’originen, evolucionen i es difonen teories i moviments llibertaris diversos
—anarquisme, feminisme, lerrouxisme, obrerisme, catalanisme, etc.— que responen
als anhels de canvi de la societat. Cunillé, amb un ofici incontestable, condensa tots
aquests elements en dos espais que no només es complementen, sinó que se superposen
i es mesclen fins a esdevenir onírics: el bar La Tranquil·litat —inspirat en un cafè exis-
tent on feien tertúlia els col·lectius més revolucionaris— i la façana d’una finca de
veïns del Paral·lel, on viuen des de floristes, hipnotitzadors i tramviaires fins a pianis-
tes, prostitutes i venedors ambulants de cacauets. Aquest mosaic de personatges —la
majoria amb aparicions fugaces— compon una polifonia de veus que ens mostra 
la cara força temps eclipsada —per pudor i hipocresia— del Paral·lel: la de la classe
treballadora, que malvivia de l’espectacle o simplement sobrevivia com podia.

Com apunta Ana Prieto a El teatro de Lluïsa Cunillé (2016), més enllà de la disso-
lució de les convencions espaciotemporals i de la interrelació constant entre la realitat
i el somni un altre dels aspectes recurrents en la cartografia teatral de Cunillé és la fi-
gura del flâneur. Aquesta vegada, el periple nocturn —l’acció es concentra en una sola
nit— discorre en companyia del conductor de l’obra: l’escriptor i periodista Roc Alsina,
inspirat en personatges reals, fills de la marginalitat i de la vida bohèmia, com podrien
ser Francesc Madrid, Lluís Capdevila o Josep Amich i Bert (Amichatis). A través del
seu passeig erràtic —que recorda el de Max Estrella a Luces de bohemia— coneixem
la coprotagonista, Clara Cisteró, que encarna l’idealisme revolucionari, la fascinació
per l’evolució tecnològica i les ànsies d’emancipació de la dona, que cobren intensitat
amb les aparicions fulgurants de la dirigent anarquista Teresa Claramunt i la fictícia
Aurora Escudé, al·lusió a l’industrial i inventor Miquel Escudé. 

Al llarg del viatge, que culmina a la vetlla de Palmira Picard, l’Emperadriu, entrem
en contacte amb la significació —en aquest cas, a voltes superficial per la recurrència
de situacions caricaturesques— d’un món que indiscutiblement és emblema de la nos-
tra cultura, amb les seves llums i les seves ombres. Com la resta de personatges, al
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compàs de cuplets, sarsueles i tangos deliciosament triats i executats —«El papissot»,
«La Paula té unes mitges», «Soy Miguelito...», «La Soberana» o «Fresquíbilis-Sur-
Mer»—, Cunillé —autora— i Albertí —director— insuflen vida al Paral·lel homenat-
jant-lo amb nostàlgia, però també dessacralitzant-lo i allunyant-lo de la idealització.

L’Emperadriu funciona com un mecanisme de rellotgeria; tots els gestos i totes les
paraules tenen una raó de ser. En un primer visionat, atrapa i entreté, però també acla-
para. Cal pair-la, reveure-la —és difícil que un teatre que no sigui el TNC pugui re -
estrenar-la—, o llegir-la per copsar la pulcritud amb què s’han documentat l’autora i
l’equip musical. En aquest sentit, les intertextualitats i les referències històriques s’en-
cavalquen, des del contrapunt sarcàstic de Valle-Inclán fins als manifestos sobre l’Es-
cola Moderna que llegeix Ferrer i Guàrdia, que marquen el ritme dels diàlegs i ens
recorden quin és l’ambient que es cou rere i sobre els escenaris. I és que, com se’ns
mostra, el Paral·lel era terreny de lluita. Es troben a faltar les aparicions de figures
destacades i s’abusa d’alguns tòpics, però s’ha optat per fer una estampa general del
període: el temps de la representació és el que és, i no es poden fer miracles. L’equip,
sense excepcions, fa un treball magnífic —tant vocal com de caracterització— i acon-
segueix emplenar de màgia l’escena. 

Palmira Picard és el símbol d’una etapa que s’acaba. La guerra l’escombrarà. Però
el Paral·lel, com sabem, no morirà: «Pero yo aún confío que sea la catalepsia. Si no,
¿por qué abrirá la pobre un ojo?», diu Virtudes Padrón, mare de l’Emperadriu. Certa-
ment, l’avinguda canviarà de fesomia i s’empolsegarà com a conseqüència de la pobresa

Imatge de l’espectacle L’Emperadriu del Paral·lel. © May Zircus / TNC.
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i la repressió de les autoritats, però tornarà a agafar embranzida gràcies a còmics, em-
presaris i vedets: Raquel Meller, la Bella Dorita, Mary Santpere, Escamillo, Maty-Mont,
els Vienesos, Joaquim Gasa, Joan Marimon (Jumar), Paco Martínez Soria o Matías Col-
sada, per posar només uns quants noms d’una llista extensa. Tot i les múltiples dificultats
que se’ls presenten, en temps de censura, van preservar tant com van poder la llegenda
del Paral·lel, referència de l’oci barceloní i escletxa de llibertat sota la dictadura. 
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