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MARTA RODRÍGUEZ BOSCH

En els primers plànols de 1855
Ildefons Cerdà ja va deixar marca-
da aquesta avinguda al pla general
de l’Eixample de Barcelona, amb
un traçat est-oest que coincidia
amb el paral·lel terrestre 41. Inau-
guradael 1894 ambel nomdeMar-
quès del Duero, a les guies oficials
del 1901 es definia, no obstant això,
coma“anchurosa ypintoresca ave-
nida llamada vulgarmente Parale-
lo”. El lloc es convertiria en un im-
mens escenari de la Barcelonamés
popular a la primera meitat del
segle XX, com mostra l’exposició
del CCCB. I en un gran salt en el
temps, arribaríem fins al Paral·lel
dels nostres dies, el que realment
ens ocupa avui.
El Paral·lel del 2012 ho té

gairebé tot per triomfar a Barcelo-
na. Es troba prop del mar i de la
muntanya. Des del front marítim
disposa d’un inici magnífic: els
jardins del Baluard, amb l’antiga
muralla medieval transitable en la
cota més alta, coronada per una
poètica arbreda, avui perduda per
als ciutadans. És tambéuna avingu-
da que té la sort de participar de la
vida de tres barris amb caràcter
ben diferent: un Poble Sec popu-
lar, amb una població rejovenida,
als peus de Monjuïc. És a dir, amb
tot el que significa unamuntanya a
quatre passes de la densa i grisa
urbs. Un Raval sud de cor immi-
grant i encara xino, multifacètic i
ambnous equipaments envejables,
com la Filmoteca o el Conservatori
del Liceu. I, per últim, la més civi-
litzada quadrícula de l’Eixample i
el tradicional barri de Sant Antoni,
que en la seva confluència amb el

Paral·lel dóna lloc a illes de cases
esbiaixades en diagonal i uns illots
singulars.
Si bé és cert que el Paral·lel en

els seus orígens va posar el llistó
molt alt –el 1924 el 70% del carrer
va arribar a estar ocupat per sales
d’espectacles–, encara avui gau-
deixd’una concentracióúnica d’ac-
tivitat teatral: Apolo, Arteria, Mo-
lino, Victoria, Condal… que amb
veïns comelMercat de les Flors, el
Grec i l’Institut del Teatre li impri-
meixenpes faranduler. L’avinguda
també pot presumir de variats
atractius gastronòmics, si hi in-
cloem els voltants. El Paral·lel ho
té gairebé tot. Tanmateix, avui ofe-
reix un aspecte alacaigut, poc en-
llustrat. Es perfila comuna avingu-
dadefinidaprincipalment per la se-

va condició d’eix viari per els cot-
xes que transiten entre dues po-
tents rotondes urbanes, la firal pla-
ça Espanya i la portuària plaça de
la Carbonera. I on els usos ciuta-
dans s’esvaeixen i el comerç hi

llueix poc. S’estén en els seus tres
quilòmetres com la gran avinguda
desaprofitada de Barcelona.

Segons Elvira Vázquez –empre-
sària al capdavant d’El Molino i
presidenta de la Fundació FEM,

que aglutina més de 400 associaci-
ons de la zona i fa anys que treballa
per al desenvolupament i la dina-
mitzaciódelParal·lel– aquesta avin-
guda “no ha de ser frontera, sinó
frontissa d’unió entre els tres dis-
trictes veïns”. FEM és impulsora i
forma part de la comissió de segui-
ment del pla d’actuacions per revi-
talitzar el Paral·lel des dels seus ini-
cis. Els dèficits són diversos: urba-
nístics, d’equipaments, comercials,
socials…Lesaspiracions, de llarg re-
corregut: dignificar el barri en el
seu conjunt començant per l’enllu-
menat i elmobiliari urbà.Desenvo-
luparunveritableBroadway barce-
loní, recuperar tot el potencial i gla-
mur que va tenir. Aconseguir la in-
tegració social (al districte Paral·lel
es parlen fins a 70 llengües, asse-
nyala Vázquez) a través de l’activi-
tat cultural i creativa. Consolidar
els esdeveniments efímers, portar
les arts escèniques al carrer, realit-
zar proves de creació. Aconseguir
uncomerçdequalitat.Donar visibi-
litat a tot allò valuós que ja existeix.

Des del punt de vista urbanístic
els estudis ja estan bastant avan-
çats. El 2010 l’arquitecte Jordi Par-
do va elaborar el Pla d’actuació per
a la millora i revitalització del Pa-

UrbanismeElParal·lel del 2012ho té tot per atreure els barcelonins però,
tot i així, no acabadedesprendre’s d’aquest aspecte poc enllustrat comaeix
viari; els plansper transformar l’avinguda ja estan força avançats

Un futur prometedor

Desenvolupar un
veritable Broadway,
dignificar el barri i
arribar a la integració
social són els reptes
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Les espirals
deGlass

Philip Glass en una imatge sense data REUTERS

El minimalisme de vidre de Philip Glass, la seva
música transparent i profunda. Hi ha dos tipus d’es-
pirals en la música de Philip Glass, les que van cap a
dalt (com Rubric) i les que van cap a baix (comMe-
tamorphosis One, inspirada en La metamorfosi de
Kafka). El melisma obsessiu de Glass, que resultarà
hindú, potser sànscrit. En Philip Glass s’aixequen
els gratacels de Nova York sobre fonaments de ra-
gues. Perquè sap que la seva música urbana és tam-
bé carnàtica, Philip Glass grava un disc amb Ravi
Shankar i un altre amb Allen Ginsberg, el poeta de
la respiració tàntrica, del mantra cabalós, de l’Amèri-
ca mística i al·lucinògena. Ginsberg travessarà els
Estats de la Unió en cotxe com Glass passa per les
avingudes de Nova York portant un taxi els dies en
què la gent fa cua als cinemes de Manhattan per
veure Taxi driver. Sovint compon al volant.
El de Taxi driver és l’any en què Philip Glass ha

estrenat a Avignon la seva òpera més famosa, Eins-
tein on the beach. Algun passatger, en llegir el nom
del xofer a la placa, li diu que es diu igual que un
prestigiós compositor de música contemporània.
Amb el seu company d’estudis musicals, el novaior-
quès Steve Reich, del qual és coetani amb tot just
tres mesos de diferència, Philip Glass muntarà a
Chelsea una empresa de mudances, i tots dos porta-
ran neveres, dormitoris, rentadores, pianos d’altres...
escales amunt, escales avall, com en les espirals que
Philip Glass no deixa de compondre.
En una altra ocasió, serà lampista i, explica

Alex Ross en el seu llibre sobre la música del segle
XX, El soroll etern, que un dia Glass anirà a l’aparta-
ment del crític d’art Robert Hughes i aquest no serà
capaç d’entendre “per què el compositor premiat
del SoHo s’estava arrossegant pel terra de la seva
cuina”.
Els melismes de l’Índia, els seus ferrers (gent nò-

mada de la farga, els qui no volen com a seus en-
lloc)... Aquest Philip Glass de ploms i d’espirals com-
parteix per dret l’essència del més profund cante
flamenc. Els melismes del cant gitano, la seva farga
errant, la seva rotllana al costat de la foguera. El
ferrer, temut i perseguit perquè fa les armes i domi-
na el foc. També entre les tribus de l’Àfrica dogon
els ferrers formen grups endogàmics i només reco-
neixen la foguera com a casa seva, únicament tro-
ben seient al costat del sacerdot. En el trist déu Vul-
cà, que forja a la seva farga subterrània les armes
per a Enees, s’incardinen Glass, l’Índia, els gitanos.
Vulcà, que una vegada va ser senyor del foc, con-
demnat a la feina quotidiana de la farga.

JAVIER PÉREZ ANDÚJAR
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aral·lel, des del Laboratori de Cul-

tura i Turisme de Barcelona Me-
dia. El 2011 es van presentar les
conclusions dels estudis previs per
a la transformació de l’avinguda
delParal·lel encarregats per l’Ajun-
tament, durant el mandat anterior,
a vuit joves arquitectes (Arquitec-
tura-G, JosepFerrando,EstelOrte-
ga, Ariadna Perich, Marta Peris,
Sergi Serrat,Maria Sisternas i José
Zabala).

Partint de tot això, en aquests
moments l’equip de Projectes Es-
tratègics d’Hàbitat Urbà de l’Ajun-
tament de Barcelona treballa en la
concreció del pla. Entre els plante-
jaments de més interès, encara
pendents d’aprovació, hi ha el can-
vi de secció de la via, l’obertura a la
ciutat dels jardins del Baluard, la
transformació dels illots que gene-
ra l’Eixample com a punts de refe-
rència urbana, les intervencions en
la il·luminaciópública, la pavimen-
tació i els serveis, amb èmfasi en
l’excel·lènciadel disseny, unpla es-
pecífic per a la zona de teatres, po-
tenciar la connexió entre el Pa-
ral·lel i la muntanya deMontjuïc o
lamillora de l’accés des de l’origen
i el final del Paral·lel. Un dels rep-
tes urbanístics primordials en
aquesta avingudade fisonomia asi-
mètrica rau a embastar un espai
més fluid i permeable amb tots els
seus entorns.

És molt suggeridor passejar per
aquest Paral·lel de l’any2012. Esca-
nejar tot el que té de prometedor
darrere d’aquest aspecte una mica
desgavellat. Gaudir de la seva con-
dició de riu ambmúltiples afluents
que porten aigües més manses o
agitades. I en aquest aiguabarreig
no ensopegar encara amb un turis-
ta a cada cantonada. És el moment
d’imaginar aquell futur de bons au-
guris difuminat en una estampa
idealitzada per cadascú.

Encara s’hand’aprovar les actua-
cions i definir el calendari del Pla
de revitalització del Paral·lel. A
veure si en la seva transformació
es prioritzen per damunt de tot les
ganes de ser una avinguda per als
barcelonins. |

01 Porxos d’un
edifici antic al
costat d’una cons-
trucció moderna

02 Jardins del
Baluard, carrers
Portal de Santa
Madrona - Paral·lel

03 Vista aèria del
Paral·lel, amb sis
carrils per als auto-
mòbils

04 La nova façana
d’El Molino, amb
la plaça reurbanit-
zada
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