
Un dia feliç, un dia d’emocions: el diven-
dres 7 de desembre del 2012 farà 50 
anys de la inauguració del Cinema Aribau 
de Barcelona, un dels últims supervivents 
de l’era daurada de les grans, nobles i 
elegantíssimes sales diàfanes creades 
per l’empresa Balañà en el tombant dels 
anys cinquanta als seixanta del segle 
passat, i l’única que sobreviu (intocada) 
juntament amb el cinema Urgel, que sem-
bla perillar. Per a celebrar-ho, projectaran 
una única nit la primera pel·lícula de l’Ari-
bau, el gran West Side Story (llavors, Amor 
sin barreras) de Robert Wise i Jerome 
Robbins, que es va estrenar també un 
divendres 7 de desembre del 1962, 14 
mesos després de la première americana 
(Espanya arrosegava encara,   llavors, els 
retards provocats per la guerra, l’aïlla-

ment de la postguerra i ser un país de 
segona categoria), i quan ja feia mesos 
que havia estat consagrada amb 10 
Oscar. A l’Aribau, s’hi exhibiria gairebé... 
dos anys!, majoritàriament en V.O. subti-
tulada: un període i amb una ocupació 
avui dia inimaginables. Per descomptat, 
amb un tall de censura a l’escena en què 
Tony i Maria han compartit llit la nit de la 
mort de Bernardo.

La primera imatge de West Side Story 
a l’Aribau aquella i totes les nits, va 
ser el dibuix de ratlles verticals de Saul 
Bauss per a representar els gratacels de 
Manhattan, que canviava de color al ritme 
de l’obertura esplendorosa de Leonard 
Bernstein. Aquella genialitat de qui va 
ser un mestre del disseny gràfic modern 
i del concepte visual (també en tantes 
obres de Hitchcock i Otto Preminger) feia 
una aliança prodigiosa amb el mateix 
local. L’Aribau va ser i és un cinema 
meravellós, obra de l’arquitecte Pere 
Ricart, però especialment d’un decorador 
d’una elegància progressista indiscutible, 
Antoni Bonamusa. Les proporcions i la 

inclinació de la sala, i la sobrietat del 
hall ho delaten. El llum de sostre és una 
obra d’art. I ho és també el teló de color 
malva que s’obre només cap a l’esquer-
ra. Per no parlar del característic plafó 
de làmines de plata de Jordi Domènech 
que equilibra, en el mur de la dreta de la 
pantalla, el moviment de la cortina per 
trobar la simetria.

Avui l’Aribau respira la seva olor carac-
terística, i una certa fatiga, però és un 
miracle: alguna vegada se’n van canviar 
les butaques (respectant el cromatisme 
del conjunt) i el terra (que demana una 
altra renovació) però és un testimoni 
insubstituïble del bon gust, de l’aposta 
per les tendències arquitectòniques i de-
coratives del moment, a més de contenir 
el patrimoni de milers de sessions de 
cinema memorables per als barcelonins. 

Barcelona, aquesta ciutat a qui tant 
costa defensar els edificis històrics que 
no siguin modernistes o pseudomoder-
nistes; aquesta ciutat que va deixar 
cremar el Liceu, enderrocar el Barcelona i 
L’Or del Rhin; que va permetre el disbarat 

Galeria

60 EL TEMPS  27 DE NOVEMBRE DEL 2012

CINEMA

Aribau Side Story (oi, Lluís Permanyer?)

Sovint, quan s’estrena al Paral·lel una 
obra de teatre una mica sorollosa, 
s’insisteix en la voluntat que aquesta 
important via urbana recuperi l’esplen-
dor popular d’abans de la guerra civil. 
“El Paral·lel (1894-1939)”, l’exposició 
oberta al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB), mostra, 
però, una realitat històrica, amb impli-
cacions socials i urbanístiques, soci-
ològiques i polítiques i, naturalment, 
culturals, artístiques i d’oci popular cali-
doscòpic, que no és possible traslladar 

als nostres dies. I és que la Barcelona 
d’avui socialment i cultural és molt dis-
tinta d’aquella que s’abocava, àvida de 
saber i de sentir, a la modernitat que 
inaugurava l’entrada en el segle XX. El 
Paral·lel pot tornar a ser un lloc viu i 
atractiu, “una altra cosa”, però mai el 
Cafarnaüm engrescat de fa cent anys. 

D’altra banda, la dictadura genocida 
de la cultura catalana que s’instaurà el 
1939, de cap manera hauria tolerat la 
recuperació d’un espai de llibertat inter-
classista, tan suggestiu per als ciutadans 
barcelonins, com el que s’havia creat al 
llarg de quasi mig segle. L’exposició que 
han comissariat Xavier Albertí i Eduard 
Moliner, suposa una mirada sense pre-
cedents sobre la vitalitat cultural que 
enregistrà aquella avinguda del Marquès 
del Duero que enllaçava el port amb la 

plaça d’Espanya. Gràcies a aquesta mos-
tra extraordinària del CCCB, avui tothom 
que ho desitgi pot saber que l’energia 
efervescent d’aquella via urbana fronte-
rera, es manifestava, per exemple, en 
una constant interacció amb els esde-
veniments polítics i socials del moment, 
o que indrets, sales i escenaris i els 
qui els ocupaven, eren objecte d’interès 
per a molts artistes plàstics de l’època. 
Ismael Smith, Barradas, Canals, Picasso, 
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Instantània de la terrassa del Café Español, al 
Paral·lel, c.1925.

Un Paral·lel desconegut

Joan-Anton
Benach

Àlex 
Gorina



La Fundació Foto Colectania exposa i 
ha editat un llibre inèdit de Leopoldo 
Pomés.

El 1957, Pomés era un jove auto-
didacte decidit a exercir de fotògraf. 
Dos anys abans havia exposat, a les 
galeries Laietanes, diversos retrats de 
companys generacionals, membres del 
grup Dau al Set. I un any abans, havia 
començat a col·laborar amb la revis-
ta AFAL –Agrupación Foto-
gráfica Almeriense–, la més 
avantguardista a l’Espanya 
de postguerra, on publica-
rien figures de l’altura de 
Ricard Terré, Joan Colom, 
Ramon Masats, Oriol Mas-
pons, Català-Roca i Mise-
rachs.

El 1957, dèiem, Leopold 
Pomés rep un encàrrec de 
l’editor Carlos Barral: realit-
zar un llibre fotogràfic sobre 
Barcelona.

Doncs el gran llibre de 
Pomés no veurà la llum per-
què l’editor el considerava 
massa fosc. O vés a saber... En tot cas, 
d’una conversa entre un Pomés de vui-
tanta anys i l’omnipresent Juan Manuel 
Bonet, sorgeix la idea d’exposar i editar 
les vuitanta fotografies no publicades 
ara fa més de mig segle. Pepe Font de 
Mora, director de la Fundació Foto Co-
lectania, accedeix a acollir i comissariar 
la mostra. El llibre és una iniciativa edi-
torial de Foto Colectania i La Fábrica.

Més enllà de documentar els can-
vis sociològics, arquitectònics i àdhuc 
estètics de la nostra societat; de rei-
terar les diferències entre el Raval, la 
Rambla, l’Eixample i la Barceloneta; 
de mostrar que els homes encara s’in-
teressen públicament per les dones i 
que la vida, en blanc i negre, sembla 
més autèntica, recuperem la basca cre-
ativa, la vitalitat oprimida d’un Pomés 

enragé que odiava i alhora estimava 
Barcelona. 

I què tenia aquella Barcelona que una 
sèrie de joves es dedicaven a fotogra-
fiar-ne els carrer com si fossin notaris 
d’un nou estat d’esperit? Penso jo que 
alguna cosa semblant al que van sentir 
els joves de Dau al Set en editar la se-
va revista, una dècada abans. O sigui, 
confirmar la seva existència, malgrat la 
grisor general. És com quan algú, com 
no sap si està somniant, es pessiga 
el braç.

Barcelona, bombardejada cada cin-
quanta anys, humiliada pel feixisme i 
l’espanyolisme més tenebrós, enfonsa-
da en la misèria i l’aïllament, amb els 

aliments racionats, era encara propícia 
a la reafirmació vital.

D’altra banda, si l’autor de les fotos 
encara és viu, una xifra raonable de la 
gent que apareix fotografiada també 
ho deu ser. Aquesta gent ha viscut 
una guerra, una dictadura, la transició, 
l’Estatut i, potser ara mateix, estan 
navegant pel Facebook o fent un xat 
al Skype amb els seus néts emigrats 
al Brasil.

El canvi que va operar l’obra de 
Pomés, de la Barcelona miserable en 
blanc i negre a les bombolles colo-
ristes de Freixenet, corre en paral·lel 
a les evolucions que hem patit com 
a societat. No hi ha nostàlgia sense 
profilaxi...

 www.ricardmas.com

del Molino; aquesta ciutat que ara mateix 
no es mou per impedir que l’Arnau o La 
Paloma es podreixin; que ha perdut el 
Novedades i l’Alcázar (dos dels cinemes 
dels Balañà on Bonamusa va crear un 
estil pragmàtic i preciós) no pot de cap 
de les maneres perdre l’Aribau.

Aneu a la sessió de West Side Story; 
una nit de què hauríem de parlar un dia 
als nostres néts. Aneu a mirar bé l’Ari-
bau: un cinema que la ciutat hauria de 
protegir, catalogar, conservar, restaurar 
si convé i convertir en un tresor estimat. 
Perquè més enllà d’arquitectures, d’ur-
banisme, d’escultures i fonts, aquesta 
ciutat va ser innovadora i progressista 
en interiorisme, i dels temps que parlem 
gairebé no ens en queda com l’Aribau. 
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Metro, ca. 1959.

L’Aribau, que ara fa 50 anys.

Nonell... són presents a les sales del 
CCCB. De Ricard Urgell, la mostra aplega 
una col·lecció de pintura excepcional.

En una cantonada de l’exposició, que 
el visitant no s’espera, hi ha una petita 
estança ocupada només per un senzill 
banc de fusta. El que interessa aquí 
és que s’escolti el que es diu en una 
antiga gravació sonora: és el testimoni 
impressionant de com va ser trasllada-
da a l’escena del Paral·lel, la sentèn-
cia que condemnava a mort Francesc 
Ferrer i Guàrdia arran dels fets de la 
Setmana Tràgica. “Per què no en sa-
bíem res?” d’aquests altres vessants 
artístics, polítics, etc. que també oferia 
la disbauxa paral·lelística, es pregunten 
els comissaris de l’exposició. Amb el 
seu discurs intern, amb una torrenta-
da fabulosa de documents (cartells, 
fotografies, programes, noms propis...), 
crec que l’exposició està resultant una 
reparació cultural valuosíssima, d’una 
amenitat segura i d’un enorme interès.

Barcelona, 1957. Leopold Pomés

Ricard Mas 
Peinado
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