
E
l debat sobre el tramvia per laDiago-
nal projecta com a primera
impressió la reducció d’un tema

complex a la decisió d’una secció. Davant la
necessitat de clarificar unamica aquest de-
bat, plantejo les consideracions següents.

El tramvia ha tingut un gran èxit en les
dues darreres dècades a Europa en ciutats
mitjanes com Montpeller, Estrasburg o Gi-

nebra. L’èxit d’aquestes experiències és
que, amb l’excusa del tramvia, s’ha canviat
el sistema de mobilitat de l’aglomeració en
el seu conjunt. A Barcelona es va començar
per la perifèria amb el Trambaix i el
Trambesòs, però amb el Projecte de l’avin-
guda Diagonal s’intervé en el cor d’una
aglomeració de més grandària. Ja no es
tracta tan sols d’una qüestió de projecte
urbà d’una via i del seu disseny, com podia
ser en el cas de la perifèria.

És per això imprescindible undebat pre-
vi sobre l’oferta de transport en superfície
per al conjunt de l’àrea conurbadadeBarce-
lona. La mobilitat urbana anirà en aug-
ment en un futur i l’espai públic és limitat.
En aquest sentit, és bo recordar que per
transportar 209 viatgers només cal un
tramvia que ocupa 32 metres, mentre
que si aquests es desplacen en vehicle
privat es necessiten 174 automòbils que
ocupen la longitud de 4 illes de l’Eixam-
ple. Optar per oferir al vehicle privat dos
carrils per sentit a la Diagonal em sembla
perfectament acceptable sempre que s’ana-

litzi amb detall el traspàs de viatgers de
l’automòbil al transport públic.

Si de debò es vol un traspàs modal del
vehicle privat a l’autobús és imprescindible
que l’oferta de bus sigui realment una xar-
xa, cosa que no succeeix en l’actualitat. És
indispensable racionalitzar i simplificar
l’oferta actual de línies d’autobusos que és
un veritable espagueti urbà, i no és de cap
manera una xarxa. I això afecta el conjunt
de la Diagonal i la quadrícula de l’Eixample
coma teixit, i el redisseny dels seus carrers.
En primer lloc, perquè implica reservar es-
pai per a una xarxa de carrils bus i especia-
litzar més la seva quadrícula i, en segon
lloc, perquè cada vegada serà més central
començar a dissenyar una xarxa de vies
verdes amb nivells de soroll per sota dels
65 dB, i això solament és possible amb
carrers bàsicament per als vianants.
Només amb una oferta global d’espai
públic d’aquest tipus es pot aconseguir que
els percentatges de gent que es mouen res-
pectivament en vehicle privat, en transport
públic i a peu, siguin els que pretén el Pla

de Mobilitat Urbana de Barcelona
(2006-2018) recentment aprovat.

Semblaque des de l’administració s’hagi
començat la casa per la teulada decidint un
projecte urbà de la Diagonal, quan l’essen-
cial és haverdefinit prèviament el nou siste-
ma d’oferta demobilitat de la ciutat. És clar
que més tard o més d’hora el tramvia
circularà per l’avinguda Diagonal. Cerdà ja
va dissenyar l’Eixample pel principi d’inde-
pendència dels modes de transport en la
secció i per això va projectar la Diagonal
amb una secció de 50 m que inclou tots els
modes. Preparem el camí per avançar real-
ment cap a un model més eficaç i sosteni-
ble en l’ús de l’espai, que necessàriament
hade donar prioritat al transport públic i al
vianant, perquè són elsmodes de transport
que ocupen menys espai per viatger trans-
portat. En aquest marc, el referèndum so-
bre la secció de la Diagonal no és més que
un petit esglaó d’aquest procés.

Francesc Magrinyà és enginyer de ca-
mins i professor d’Urbanisme de la UPC

El model
de transport
Francesc Magrinyà

D
avant del paper en blanc,
el que més inspira Joan
Lluís Bozzo és el món del

teatre. “Després de 40 anys tre-
ballant-hi, el conec bé i en puc
parlar amb certa veritat”, diu a
la seu de la companyia Dagoll
Dagom, a l’Eixample de Barcelo-
na, assegut enfront d’una llarga
taula on un imagina que s’han
discutit molts dels espectacles
de lamítica companyia de teatre
català que a finals de la dècada
de 1970 va reinventar el gènere
del musical. El seu debut en el
món de la literatura va ser justa-
ment amb un llibre de relats cur-
ts al voltant del teatre, Cómica

tribu (Lumen, 2001), i cinc anys
després va signar la seva prime-
ra obra com a autor teatral,
Còmica vida, de nou amb el tea-
tre i la gent que el fa com a prota-
gonistes. Ara, tres anys després
de l’estrena, i amb 150 funcions
fetes per tot Espanya, l’obra es
presenta per fi a Barcelona, al
Teatre Poliorama, on s’estarà

del 7 d’abril al 16 de maig.
“Sóc el dramaturg de Dagoll

Dagom i faig els guions de les
nostres sèries de televisió, aques-
ta, però, és la meva primera
obra com a autor teatral. Va ser
un encàrrec de l’actor Pep Cruz, a
qui li va agradar Còmica tribu i
em va demanar d’escriure-li’n
una per a la seva companyia, Per-
Versions, amb la mateixa
temàtica i tipus d’humor. Les con-
dicions eren que fos només per a
tres actors, els que formen la
companyia, ell, que amés la diri-
geix, la Noël Olivé i el Jordi Coro-
mina, i no tingués escenografia,
perquè ells treballen sense. Fins
i tot em va donar el títol, Còmica

vida, i els vaig fer un vestit a mi-
da, una dramedia comàtica, com
la defineixo, que ells han tallat,
modificat i han fent seva al llarg
dels dos anys i mig que l’han es-
tat fent”, explica.

L’obra, una comèdia negra, na-
rra la història d’un parell d’ac-
tors professionals de ciutat que
munten una obra per encàrrec

d’un guàrdia urbà afeccionat al
teatre en un poble de muntanya.
La peça teatral és un fracàs i
arruïna el guàrdia urbà que pla-
neja una venjança. “Tracto de les
difícils relacions entre el teatre
professional i el d’afeccionats.
Molts dels que ens hi dediquem,
inclòs jo, provenim del teatre
amateur i sempre he sentit

nostàlgia d’aquell món, que és un
potencial enorme de gent que es-
tima el teatre. Les relacions entre
uns i altres, professionals i afeccio-
nats, són difícils i problemà-ti-
ques, farcides d’hipocresia, sem-
pre crítiques i condescendents
per part dels professionals”, jutja.

El romanticisme de l’enyor

ha portat Joan Lluís Bozzo a cer-
car el seu particular apropa-
ment a la innocent fascinació
per la descoberta del teatre,
“lluny”, diu “de les horribles i
sòrdides preocupacions per la ta-
quilla i la crítica que tenallen la
vida professional”. Treballa en
un documental per a l’escola del
seu fill sobre la il·lusió d’aquesta
descoberta a la infantesa. “Em
plau de fer coses amb nens i ara
escric una obra per a ells que
estrenaré al jardí de casa meva”.

La nostàlgia no s’atura en els
inicis amateurs i la innocència i
il·lusió per descobrir el teatre.
Pel director de Dagoll Dagompo-
ques coses queden de la
revolució teatral que els grups
independents van protagonitzar
a Catalunya a finals de la dècada
de 1970 i principis de la de 1980.
Reconeix que la societat i la gent
que s’hi dediquen han canviat,
que aquella era una altre època,
però troba a faltar l’esperit col·-
lectiu que el va protagonitzar i
en què, diu, “tots érem iguals i

es va abandonar el protagonis-
me individual per la feina de
grup i l’afany d’innovació. S’ha
tornat, però, al teatre jerarquit-
zat”, lamenta. I tot i que conside-
ra que alguna cosa ha quedat, és
menys del que li agradaria. “Va
ser l’etapa més interessant que
he viscut”, assegura.

La vida, però, continua, i
Joan Lluís Bozzo i Dagoll Dagom
segueixen treballant en el teatre
musical. Han recuperat, gairebé
tres dècades després de la seva
estrena i per encàrrec de la So-
cietat General d’Autors i Editors
(SGAE), el seu mític Nit de Sant

Joan, actualment en gira per Ca-
talunya en espera de la
inauguració, al setembre, del tea-
tre Artèria Paral·lel. Mentre, pre-
paren un nou musical que
obrirà la temporada 2011-2012
al Teatre Victòria. No pot reve-
lar-ne el tema. “És que no el fem
sols, tenim un coproductor”, s’ex-
cusa. Sí que diu, però, que treba-
llen amb una música ja escrita
per a la qual creen una història.

Joan Lluís Bozzo (Barcelona,
1953) es va iniciar al teatre fent
Els Pastorets, als Lluïsos de
Gràcia, el seu barri. Als 17 anys
va començar a dirigir els seus
propis espectacles i després de
passar per la companyia de Pau
Garsaball va entrar, el 1978, a
Dagoll Dagom.

Actor, director i dramaturg,
el que menys li plau de fer és
dirigir, feina que considera
“molesta” ja que l’obliga, diu, a
trobar fórmules perquè
l’espectacle no es faci farragós
per al públic. “El que faig és
teatre de qualitat per a
tothom”, afirma.

La seva primera obra teatral,
Còmica vida, la publica l’editorial
Arola el 12 d’abril a la seva sèrie
Teatre contemporani.

Escriu ja una altra obra, que,
sense sortir del món en què
treballa, ara versarà sobre la
vanitat que hi ha al món del
teatre.

JOAN LLUÍS BOZZO Director de Dagoll Dagom i autor teatral

“Parlo de teatre amb certa veritat”

Un director que
no li plau ser-ho

La nova Diagonal
Sèrie d’articles d’arquitectura
sobre la reforma de l’avinguda

LOURDES MORGADES

Joan Lluís Bozzo, a la taula de treball a la seu del grup teatral Dagoll Dagom. / consuelo bautista

Dagoll Dagom
prepara un nou
musical per a la
temporada 2011-2012
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