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abien que durant els anys
vint i trenta els vodevils, cu-

plets i sarsueles que s’estrenaven
al Paral·lel eren majoritàriament
en català? Sabien que alguns tea-
tres d’aquesta gran avinguda de
Barcelona omplien, sense ni una
subvenció, 1.000 i 6.000 locali-
tats? Els diuen alguna cosa els
noms d’Elena Jordi, Josep Sant-
pere, Joaquim Montero o Ami-
chatis, personatges mítics de l’es-
pectacle popular català del pri-
mer terç del segle? Tot això,
aquest caràcter enormement po-
pular del teatre, amb les seves di-
verses formes i variants, i fet en
bona part en llengua catalana,
passava al Paral·lel d’aquesta èpo-
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Una exposició al
CCCB descobreix
el Paral·lel d’abans
de la guerra: un
eix teatral únic i
de masses que
s’expressava
sobretot en català

ca. Són alguns dels elements més
cridaners que descobreix l’expo-
sició El Paral·lel (1894-1939), Bar-
celona i l’espectacle de la moderni-
tat, que s’obrirà al CCCB (Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona) divendres que ve. Co-
missariada pel director escènic
Xavier Albertí (ara director del
Teatre Nacional de Catalunya) i
pel periodista cultural Eduard
Molner, fruit d’una investigació
de quatre anys, la mostra gira de
dalt a baix el mitjó d’allò que sa-
bíem –o més aviat d’allò que des-
coneixíem– del Paral·lel i en treu
a relluir una identitat, moderni-
tat i importància dins la formació
de la cultura catalana que havien
romàs totalment soterrades.

«Hem trobat molt més mate-
rial del que mostrarem, però
molt de material s’ensenyarà per
primera vegada», comenta Al-
bertí. El material –format per fo-
tografies, cartells, articles, pintu-
res, dibuixos, partitures, carica-
tures, guies nocturnes, textos
editats...– prové d’un escampall
de fonts d’allò més disperses. La
tasca de recerca de material ha
estat ingent (tampoc no n’exis-
teix gaire bibliografia) i més si te-
nim en compte que «mai hi ha-
via hagut cap exposició explícita
vinculada al teatre popular del
Paral·lel», assenyala Molner.
Aquí apareix, de nou, aquella re-
iterada sensació en aquest país
que la memòria, per causes alie-

El més català i 
La terrassa del Gran Cafè del Circ Espanyol i el Saló Arnau, plena de gent, a l’avinguda Paral·lel, entre els anys deu i vint. / CCCB
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nes (com els 40 anys de dictadu-
ra) o pròpies (la tendència a ban-
dejar allò que no fa fi), és engru-
nada.

«No és una exposició sobre
arts escèniques sinó sobre una
gran transformació de Barcelo-
na, sobre una de les artèries escè-
niques més importants del món,
que té una oferta escènica sense
parangó» a la resta del món, sub-
ratlla Albertí. I què la fa única res-
pecte de les altres grans ciutats
europees? Que el Paral·lel con-
centra durant el primer terç del
segle XX tota l’oferta d’especta-
cle popular, mentre que a la resta
d’Europa és més repartida en el
conjunt de la ciutat.

«Aquesta hegemonia del pú-
blic popular al Paral·lel és el que

el diferencia d’altres eixos.» Pa-
ral·lel i voltants (no s’entén sen-
se el barri Xino i Poble-sec) con-
centren les classes populars, que
creixen per aquests verals: a
l’inici de l’exposició –any 1894,
quan s’inaugura la primera urba-
nització de l’avinguda, fins lla-
vors simple territori de frontera–
el Paral·lel té un terç de la pobla-
ció que tindrà al final de la mos-
tra, en acabar la guerra civil.

«És un fenomen cultural de
primera magnitud en la història
de Catalunya», resumeix Mol-
ner. I Albertí rebla: «El Paral·lel és
un gran contribuïdor a la socie-
tat de masses i la formació de la
identitat del país i a la popularit-
zació de la llengua catalana entre
les classes populars.» Aquest és

un dels grans tòpics sobre el Pa-
ral·lel que l’exposició fa caure. Si
bé els primers temps de teatre al
Paral·lel era un lloc d’expressió
més en castellà, «a mesura que
passen els anys el català va pre-
nent una cota de protagonisme
més elevada» i als anys vint i
trenta, el cuplet, el vodevil, la
sarsuela, el teatre líric o el drama
realista i social es representen bà-
sicament en català. Fins acabada
la guerra civil, hi serà la llengua
hegemònica. I això es produeix,
no ho oblidem, en els anys del
jou de la dictadura de Primo de
Rivera. «El català s’obre pas al Pa-
ral·lel de manera natural», asse-
nyala Albertí. «Les classes popu-
lars del país entenen que la llen-
gua forma part del seu patrimo-

Uns transvestits de la zona (entre 1925 i 1935). A sota, un dibuix d’una cabaretera i una portada amb l’ambient de la Gran Guerra. / CCCB
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ni, que no és cosa només dels
burgesos missaires», cargola
Molner. És també perquè passa
tot això –reflexionen–, que des-
prés es pot entendre el 14 d’abril
del 1931 i que a les eleccions gua-
nyi el catalanisme popular.

Pel Paral·lel entren la moder-
nitat, la cultura de masses, tam-
bé els moviments de solidaritat
obrera o les revoltes socials. En
són bona prova, per exemple,
l’ús que s’hi fa de les novetats
tecnològiques escenogràfiques
o bé la cartelleria totalment pun-
tera. «Hi ha unes classes popu-
lars que necessiten unes formes
d’expressió», que troben en 600
metres d’oferta d’espectacles i
d’oci divers (el negoci de la pros-
titució era de primer ordre): «El
Paral·lel era obert pràcticament
les 24 hores del dia.» «En aquests
anys es vertebra una oferta po-
pular que era solvent econòmi-
cament, s’ofereix perquè hi ha
una demanda», diu Molner. I la
demanda és d’un espec-
tacle concret, peces pro-
duïdes aquí que siguin
també mirall dels seus
anhels i neguits més quo-
tidians, que permetin el
públic participar-hi, anar
al teatre i dir-hi la seva,
interpel·lar l’actor.

Des del punt de vista
sociològic, prenen relle-
vància peces teatrals com
el subgènere del Drama
realista del districte 5è (el
Raval), que dóna una vi-
sió de la ciutat i per pri-
mer cop deixa de culpa-
bilitzar la dona. Els tea-
tres del Paral·lel tant acu-
llen mítings polítics i
concerts solidaris com, als ves-
pres, dobles i triples programes.
Implanten, per exemple, una re-
volució com són funcions per
hores (per actes), que faciliten
accedir a l’espectacle a qui té
menys diners.

Tal i com demostra l’exposició,
hi ha una altra cosa que ve de llu-
ny en aquesta singular avinguda:
«L’artista del Paral·lel ha de saber
improvisar i interactuar, si no, no

se’n surt», afirma Molner, que hi
posa l’accent com una diferència
respecte de l’espectacle burgès,
que en aquell moment no om-
plia els teatres.

Durant la Gran Guerra el Pa-
ral·lel viu el màxim esplendor:
una disbauxa en què les grans
fortunes europees vénen a Bar-
celona. Els anys vint seguiran
sent anys daurats, fins l’altre

moment àlgid, el de l’Exposició
Universal del 1929. Curiosa-
ment, durant la República, quan
la política pública de teatres mi-
ra de normalitzar la presència
del teatre popular en altres llocs
de la ciutat, es comença a detec-
tar un cert declivi: els millors
anys del Paral·lel ja han passat.

Amb tot, l’avinguda actua de
camp de batalla d’un combat

ideològic profund. La mirada
dels estaments burgesos sobre
l’espectacle popular és «molt se-
vera», apunten els comissaris de
la mostra. Així, quan comença a
triomfar el vodevil en català, «hi
ha qui critica que aquest teatre
utilitzi el català», perquè veu «la
llengua catalana com un instru-
ment de puresa». Tot això a pe-
sar que s’hi estrenin Ibsen i L’Au-
ca del Senyor Esteve (un èxit des-
comunal) o que Sagarra escrigui
per a les revistes musicals.

Aquest estira-i-arronsa avança
algun dels motius pels quals
aquest Paral·lel ha quedat enru-
nat. En la diatriba «què cal con-
servar com a canònic i què es de-
fineix com a català, tot el que
prové de l’oferta popular no hi
entra, ni és vist com una cosa

que valgui la pena conser-
var ni estudiar», apunta
Molner. «El cànon oficial
noucentista va desestimar
aquestes peces teatrals,
però el teatre no és només
literatura, és també una
captació de l’energia de la
societat del moment»,
precisa Albertí. I el Paral-
lel d’aleshores complia
perfectament aquesta
funció.
A redós d’això, i després a
causa del tall de la dictadu-
ra franquista, es produeix
un forat desconcertant al
voltant d’aquest Paral·lel.
La mostra és una capsa de
sorpreses. Una, de moltes,

encarna l’esperit que s’hi respi-
rava: un famós baríton de sar-
suela, Pablo Gorgué, va declarar
que havien de condemnar els
detinguts per presumptament
haver intentat atemptar contra
Alfons XIII. Arran d’aquesta pos-
tura, el públic va passar a omplir
els teatres on actuava Gorgué
sols per xiular-lo i demanar-li
que s’agenollés i es disculpés. I
ho va acabar fent.

A dalt, una representació, amb
l’actor Josep Santpere (pare de
Mary Santpere), el 1920. A baix,
el Teatre Espanyol, ple de gom a
gom. / CCCB
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l dia d’avui el Paral·lel té
cinc teatres oberts (el Vic-

tòria, l’Apolo, el Condal, l’Artè-
ria Paral·lel i el Molino), les sa-
les de concerts de l’Apolo i al-
guns petits locals més. A tocar,
el Tantarantana i a set minuts a
peu, l’altre pols teatral (Institut
del Teatre, el Lliure i Mercat de
les Flors). Així li agrada recal-
car-ho a Elvira Vázquez, presi-
denta de la Fundació El Molino
(que aplega entitats de la zona
per revifar l’avinguda) i de la
gestora del nou Molino.

El Molino és l’última gran

E
A.B.

I ara què fem al Paral·lel?
aposta forta pel Paral·lel. Just
aquesta setmana ha fet dos
anys que va reobrir (després del
tancament del 1997), reformat
de dalt a baix i amb un projecte
completament nou i moder-
nitzat. Ara El Molino ofereix es-
pectacles de burlesque (una
mixtura de cabaret, varietés,
music hall, burla i fins i tot circ),
produïts per la companyia prò-
pia. Gràcies a la versatilitat dels
espais (començant per la pla-
tea, sense cadires fixes) i de dis-
posar de sales polivalents i d’as-
sajos, a més d’oferta gastronò-
mica, poden oferir altres ser-

veis, com són el lloguer d’es-
pais i l’acolliment de festes o es-
deveniments diversos. «Hem
volgut mantenir l’ànima del
Molino però donant un espec-
tacle contemporani, innova-
dor i de qualitat», destaca.

Vázquez, l’empresària que fa
14 anys es va posar al capda-
vant de l’ingent projecte del
Molino, reconeix que són
temps difícils per a tots els tea-
tres, però manté la confiança
en les potencialitats del Paral-
lel. Això sí, demana que siguin
escoltades les peticions de mi-
llora de la Fundació El Molino,

la plataforma d’entitats, teatres
i associacions creada fa quatre
anys per dinamitzar la zona.
Aquests dos últims anys l’enti-
tat ha organitzat la festa Fem
Paral·lel, amb un munt d’acti-
vitats durant tot el dia a l’avin-
guda. La fundació va arrencar,
ja el 2009, una mesura de go-
vern aprovada per unanimitat
a l’Ajuntament de Barcelona
per revitalitzar el Paral·lel. «En
40 anys aquí no s’hi ha invertit
res», recorda Vázquez.

L’actual govern de l’alcalde
Xavier Trias ha entomat l’apos-
ta pel Paral·lel i assegura que hi
farà accions dins d’aquest man-
dat. En ser preguntat per aques-
ta revista, però, l’Ajuntament
no concreta res més. En canvi,
unes setmanes abans va anun-
ciar un pla de millora per a una
altra via emblemàtica com el
passeig de Gràcia. Per això la
Fundació El Molino reclama
que es visualitzin les accions, el
calendari d’execució i el pres-
supost: «Això ha de ser com el
Soho de Londres.» Què cal fer-
hi? Millores urbanístiques,
d’equipaments, en seguretat,
mobilitat (el carril bici, la circu-
lació de cotxes...), d’il·lumina-
ció i neteja, i una solució per als
horaris de les terrasses (ara
molt encotillats). Vázquez ho
té clar: aquest ha de ser un altre
pols d’atracció turística, que re-
culli l’excedent de la Rambla,
amb qui s’hauria de connectar
millor a través d’un carrer Nou
de la Rambla per a vianants.

Mentre el Paral·lel espera el
seu particular Godot, des
d’aquesta punta de llança que
és el Molino van fent feina: di-
versifiquen continguts i pú-
blic, per intentar connectar
amb gent jove i turistes. Però
demanen que Godot, en forma
de millores palpables per al Pa-
ral·lel, arribi. I aviat.

La façana d’El Molino, al cor
de l’avinguda Paral·lel,
aquesta setmana. / JUANMA
RAMOS
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