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Ens sonen els cuplets de Raquel 
Meller, els noms d’Elena Jordi o 
Josep Santpere, artífexs del vodevil 
català, i el Folies Bergère, com 
temporalment es va anomenar el 
Teatre Arnau, una petita part del 
passat daurat del Paraŀlel. El 
dramaturg Xavier Albertí i el 
periodista Eduard Molner es van 
fer la mateixa pregunta (“què en 
coneixem i per què en sabem tan 
poc?”) i després de quatre anys de 
remenar arxius poc endreçats, 
d’obrir caixes tancades, i de 
consultar la minsa bibliografia 
sobre el tema, presenten El Paraŀlel 
1894-1939, una exposició que 
aporta llum a un període històric 
d’una avinguda massa singular per 
quedar soterrada per plomes i 
llums de neó. 

Imaginem-nos el Paraŀlel de 
finals del XIX. La ciutat estava 
creixent a partir de les 
formulacions del pla Cerdà, 
s’havien multiplicat els índexs 
demogràfics i l’avinguda, llavors 

coneguda com a Marqués del 
Duero, l’habitaven les classes 
treballadores, els grups més 
marginals de la societat i els teatres: 
i és que en un fragment de 600 
metres de l’avinguda, un 78% de 
l’ocupació de l’espai a vorera i 
vorera estava vinculada a l’oferta 

escènica. “Probablement era 
l’oferta més gran del món dedicada 
a cultura escènica per metre 
quadrat”, anuncia Albertí. “Ni 
Broadway, ni Montmartre, ni cap 
altre barri del món té aquesta 
densitat en un espai tan 
concentrat”. Si bé coincidint amb la 
Primera Guerra Mundial algunes 
fortunes europees s’apropaven a 
tastar la nit del Paraŀlel, vinculada 
al joc, la prostitució i les drogues, 
eren les ideologies 
–independentistes, anarquistes i 
conservadores; Lerroux era 
“l’emperador del Paraŀlel”– i els 
mítings polítics els que l’omplien 
de dia, mentre que a les tardes 
pertanyia als veïns que consumien 
el teatre per hores, a preus reduïts, 
amb la intenció de “sentir-se 
legitimats amb els altars de la 
cultura popular”. Els teatres 
estaven sempre oberts i la ciutat 
assistia inconscient al naixement 
de la cultura de masses. Tot 
passava al Paral·lel, un 

“calidoscopi d’una societat en 
profunda transformació“, segons 
els curadors. 

Però abans de ser referent per les 
seves revistes, o per estrenes 
sonades com la de L’auca del senyor 
Esteve el 1917, el Paraŀlel havia 
estat un univers firaire amb dona 
barbuda i un porc miraculós 
inclosos, tal com relaten Molner i 
Albertí; la Setmana Tràgica havia 
marcat el punt d’inflexió i el gir cap 
a la paraula i el teatre musical, en 
detriment de gèneres com la 

pantomima que evolucionà cap al 
cinema. Després van venir el 
vodevil, escrit en català; el circ, a 
través del qual va arribar a 
Barcelona la tecnologia teatral més 
avançada de l’època; els cuplets, 
“els milers i milers que se’n van 
estrenar als anys 50 són tresors”, 
diu Albertí; la revista dels anys 20, 
“la més espectacular del Paraŀlel, 
inspirada en la de París però 
adaptada als gustos d’aquí”, 
apunta Molner; el teatre musical, 
amb la sarsuela com a 
protagonista, i el teatre social, el 
“drama realista del districte V”, 
inspirat en la vida de les prostitutes 
del Barri Xino. 

Però aquesta no és una exposició 
sobre arts escèniques, malgrat que 
s’emprin per fer un salt enrere en el 
moment en què Barcelona va ser 
una de les ciutats més modernes 
d’Europa. Qui no ha entonat mai 
“Baixant de la font del gat”? La 
Marieta de l’ull viu, el cuplet 
interpretat per Cándida Pérez, va 
ser un hit a l’època. Molner i Albertí 
afirmen que sense aquest 
patrimoni popular no seríem 
complets. “Darrere hi ha 
l’aproximació de com el ciutadà 
veia la irrupció dels tramvies, el 
cinema, la modernitat, les noves 
formes de sentimentalitat o 
l’homosexualitat”. Reivindiquen 
que a l’avinguda dels teatres no tot 
va ser pit i cuixa i que per saber 
d’on venim, qui som i cap on anem, 
hem de passar pel Paral·lel. 
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Ni Broadway  
ni Montmartre  
tenien aquesta 
densitat de  
cultura escènica 
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Què en sabem, del Paral·lel? 
Una exposició al CCCB recupera els anys daurats de l’avinguda dels 
teatres. L’Eugènia Sendra canta “Baixant de la font del gat, una noia...” 

L’exposició relaciona el quadre de Picasso amb la veu de la retratada, la cupletista Blanquita Suárez.
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Raquel Meller.


