
DIUMENGE
44 10 DE JUNY DEL 2012Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

GRAN BARCELONA

El Paral·lel brilla per un dia
L’avinguda es va omplir al llarg de 15 hores de música 
i art dramàtic per reivindicar-se com a eix cívic

Els teatres van obrir les portes al matí 
i van oferir un 50% de descompte a la tarda

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

T
otes les Barcelones (o mol·
tes d’elles) van compartir 
ahir un sol espai: el Paral·
lel. Nens de tots les mides i 

arrels jugant a ser atletes d’elit, ria·
lleres àvies cantant les cançons de la 
seva infància davant el cabaret de la 
seva joventut i adolescents movent 
els malucs amb alegria a ritme de 
reggaeton. Cada un a la seva mane·
ra, però tots units, al costat d’altres 
desenes de milers de persones, res·
ponsables de la conversió –encara 
que només durant 15 hores, com la 
carbassa feta carrossa–, de la Diago·
nal canalla a l’eix cívic pel qual fa 
tant de temps que lluita la Fundació 
El Molino (FEM). Aquesta és la impul·
sora de la festassa que en la seva ter·
cera edició va tornar a tenir el Paral·
lel tallat al trànsit durant tot el dia  
–entre Palaudàries i Margarit–, però 
més concorregut (i viu) que mai. Al·
menys aquest segle.

 El principal escenari es va instal·
lar a prop de la plaça de les Tres Xe·
meneies, a l’extrem mar de l’avingu·
da, tot i que el sol de justícia que va 
fer durant tot el matí va jugar una 
mala passada a alguns dels artistes 
que hi van actuar, ja que picava amb 
tantes ganes que era gairebé impos·
sible asseure’s al ras a contemplar 
l’espectacle. També hi va haver esce·
naris davant d’El Molino, l’Arnau i a 
l’altura del carrer de Margarit; tau·
les on pràcticament no se’ls va do·
nar respir. Hi van passar de forma 
desinteressada 350 artistes, entre 
professionals i amateurs.
	 Davant del mític Apolo –on 
s’anuncia un enigmàtic espectacle 
anomenat Deseos, a càrrec del no 
menys enigmàtic psicomag Luis Par·
do– hi havia una gran pista d’atletis·
me amb un fossat, per saltar, on els 
més petits probablement desitjaven 
saltar més alt. Més lluny. Mentres·
tant, un home es refugiava en una 
ombra carregat de globus de Bob Es·

ponja i unes noies vestides de Bo·
llywood corrien Paral·lel avall. Arri·
ben tard a la seva funció. Al seu dia 
de glòria. Una dona en una cadira de 
rodes d’una residència situada al 
mateix carrer somreia mentre les 
mirava esvalotades. La seva passeja·
da dels dissabtes ahir va ser especial. 
El carrer bullia, i no només per l’asfi·
xiant calor.

MAQUILLATGE I CALOR / A pocs metres, 
un grup de dones de Bangla Desh ul·
timaven el maquillatge dels seus 
fills davant la sala Arteria, de portes 
obertes durant tot el matí, com la 
resta de teatres de l’avinguda, que 
intenta reivindicar·se com el gran 
eix de la cultura i l’oci diürn i noc·
turn de la ciutat, com sens dubte ho 
va ser en la seva època d’esplendor. A 
més de tafanejar el seu renovat inte·
rior, molts van aprofitar per respirar 
una mica i refrescar·se amb els aires 
condicionats. Ahir s’agraïen.
 Mentre algunes mares maquilla·

ven i col·locaven turbants, d’altres 
ho immortalitzaven tot amb els mò·
bils. «Per enviar les fotos a Bangla 
Desh. A la família», explicava una 
d’elles. A les 13.30 hores anaven a ac·
tuar al teatre i tot havia d’estar llest. 
No podia fallar res. I no va fallar.
 En aquest mateix instant, un xan·
quer repartia globus de colors entre 
els nens que jugaven a passar sota les 
seves llargues cames de fusta al cen·
tre de la calçada; i els descarats ge·
gants del Poble·sec dansaven al rit·
me de diverses (i contundents) gra·
lles. Són aquests segurament els 
gegants més murris de la ciutat, per 
la cuixa a l’aire i les plomes d’ella, i 
el rosari darrere l’esquena que ama·
ga ell, casat, sempre rondant la bella 
cabaretera de cartró.
 A la zona de la mostra d’entitats, 
associacions de tota mena. Del barri 
i de fora. Fins i tot els Mossos d’Es·
quadra hi tenien un espai, on els pe·
tits podien jugar a fer·se la seva pla·
ca de policia: un curiós paper amb 
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J La jornada festiva d’ahir a  
la gran artèria del Poble-sec  
va servir també per inaugurar  
la plaça de les Navas, amb  
una superfície de 6.805  
metres quadrats i arbres,  
bancs i una zona de jocs 
infantils.

J La plaça semblava inacabable. 
El lloc ha estat sis anys en obres, 
ja que l’àgora s’ha creat sobre  
un aparcament subterrani, 
l’execució del qual ha patit totes 
les traves imaginables, des del 
descobriment d’un refugi de la 
guerra civil fins a la fallida de 
l’empresa constructora.

PLAÇA DE LES 
NAVAS, AL FINAL

l’estrena
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un escut del cos dibuixat on posa-
va «Agent:», i cada nen hi havia 
d’escriure el seu nom al costat, i 
enganxar-se’l a la samarreta. O 
posar-se una gorra i fer-se una fo-
to sobre una moto de la policia  
–sense casc– i fins i tot jugar a ves-
tir un agent amb retallables d’es-
til anys 60.

OFERTA DELS BARS / Entre les actua-
cions al mig del carrer, n’hi va ha-
ver pràcticament per a tots els 
gustos. Des de les alegres senyo-
res del grup Món Raval cantant 
amb somriure murri La fadrina va 
a la font davant El Molino –emfa-
titzant el «si em donessis un petó, 
jo te’n donaria quatre»– fins als 
bastoners del mateix barri fent 
soroll –en el bon sentit de l’ex-
pressió–, folklore xilè o un espec-
tacle de burlesque.
 Com a novetat en aquesta edi-
ció –també en la línia de tornar 
l’esplendor perduda a l’avingu-
da, que té pendent sine die la seva 
gran reforma–, durant tota la jor-
nada els bars i terrasses del Paral-
lel tenien ahir una oferta de tapa 
més cervesa a un euro, que no 
pocs ciutadans van voler (i van sa-
ber) aprofitar.
 A la tarda, els teatres van reco-
brar la seva programació, encara 
que amb una rebaixa del 50% en 
les entrades –excepte el Teatre 
Victòria. H
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Nens, gent gran i 
gegants participen 
en la festa FEM 
Paral·lel, ahir.

CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI PATXÍN A L’EIXAMPLE

L’escola de la Concepció suma 
forces per salvar el model

CARLES COLS
BARCELONA

L
es quatre big bands de la mi-
núscula escola pública de 
la Concepció –és tan petita 
que ni tan sols està en un 

carrer, es troba en un dels passatges 
més curts de l’Eixample– van cele-
brar ahir la cinquena edició del pre-
mi Patxín per reivindicar la super-
vivència del projecte musical que 
aquest centre educatiu manté viu 
des de ja fa 20 anys. És una rara avis, 
un bri d’herba a la Lluna, l’ornito-
rinc dels sistemes educatius, insòlit 
però eficaç. No obstant, són temps 
de retallades. Diuen que Napoleó, 
després d’escoltar La marsellesa, va 
exclamar: «Aquesta música ens es-
talviarà molts canons». Amb aquest 
esperit va sonar ahir al passatge de 
Pla el ritme de jazz dels nens de l’es-
cola, amb especial fortuna per als 
de sisè de primària, que van com-
partir escenari amb el destinatari 
del premi aquest any, el pianista 
Ignasi Terraza, en un commovedor 
I feel good. Pura sana enveja.
 La Locomotora Negra, la Vella Di-
xieland, la Sant Andreu Jazz Band i 
el percussionista Aldo Caviglia van 
rebre en edicions anteriors el premi 
Patxín. Ahir va ser només Terraza, 
però a favor del model educatiu 
d’aquesta escola s’han pronunciat 
en els últims dies altres músics com 
Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Toti 
Soler, Pep Sala, Gerard Quintana, 
Beth, Lax’n’busto i molts més. ¿Per 
què? Es mereix un repàs.

EL MODEL / Joan Vilalta, coordinador 
de les quatre big bands de l’escola, 
explica d’una manera deliciosa el 
que hi passa, en horari escolar. Els 
nens cursen les assignatures con-
vencionals, però no és gens conven-
cional la manera com encaren les 
lliçons de música. No carreguen les 
motxilles amb solfeig. «Això té una 
mica, per dir-ho d’alguna manera, 
d’orquestra valenciana. S’aprenen 
unes nocions mínimes i és la inter-
pretació en grup, simplement l’as-
saig i l’actuació en públic, el que fa 
la resta», explica Vilalta.
 L’elecció de l’estil musical també 
és, segons sembla, crucial. Swing, 

Pares i mestres  
temen que una retallada 
imprudent afecti el 
nivell dels alumnes

El projecte musical 
del centre rep el  
suport de Llach, Sala, 
Soler i altres artistes

blues, boogie i qualsevol cosí germà 
del jazz han demostrat ser ritmes 
perfectes per a l’objectiu final que 
persegueix (i assegura que ho acon-
segueix) l’escola de la Concepció. 
«El sistema desenvolupa l’oïda, el 
ritme, la veu, la capacitat d’abstrac-
ció, la lectura, la memòria i, per 
tant, facilita l’aprenentatge lingüís-
tic i matemàtic. Així ho demostren 
els resultats de la Concepció en les 
avaluacions escolars», va destacar 
ahir l’actor Toni Sevilla durant la 
lectura del manifest de defensa del 
projecte del centre.

SALVAR LA CREATIVITAT / Els pares i pro-
fessors de l’escola creuen, de fet, 
que garantir un finançament esta-
ble a aquest projecte musical és gai-
rebé una qüestió de tot o res, ja que 
en altres àrees difícilment pot des-
puntar l’escola, perquè les instal-
lacions són les que són. L’edifici és 
petit, el pati és petit, el gimnàs és 
petit. Fins i tot l’extraordinari bate-

ria de la big band de quart de primà-
ria és molt petit. L’aposta de la Con-
cepció, com subratlla també el ma-
nifest, és esprémer els fruits de la 
creativitat, moltes vegades menys-
preats. En certa manera, es tracta 
d’un esbós del que l’expert en edu-
cació i conferenciant Ken Robinson 
predica des de fa anys i que es pot i 
s’aconsella veure a Youtube, amb 
un provocador títol, Les escoles maten 
la creativitat.
 L’actuació de les quatre big bands 
durant la celebració del premi Pat-
xín (n’hi ha una per curs a partir de 
tercer de primària, és a dir, orques-
tres de nens de 8 a 12 anys) va ser, en 
qualsevol cas, alegre, aliena als 
temps que corren i que tot ho ame-
nacen. El premi a Terraza, cec des 
dels 10 anys però un malabarista 
amb el teclat, el va entregar el regi-
dor de l’Eixample, Gerard Ardanuy. 
No va ser tan explícit com els pares 
desitjaven, però va semblar que 
apostava pel projecte. H

33 El pianista Ignasi Terraza, a l’escenari amb els nens de la Big Band Go de l’escola de la Concepció, ahir.
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La recepta artística 
de l’equipament ha 
estat al final un 
model exportable

33 L’escola de la Concepció ha tri·
gat anys a trobar la fórmula de la 
coca-cola musical. Primer va 
transitar per camins coneguts, 
pels instruments més clàssics 
d’un conservatori, però el projec·
te no avançava. Fa 10 anys, no 
obstant, va sortir del camí i, gaire·
bé amb el matxet a la mà, va bus·
car les arrels musicals d’altres rit·
mes. Així van néixer les big bands 
de l’escola com a assignatura col·
lectiva, en què el resultat depèn 
del fet que cap dels alumnes aflui·
xi. La recepta, des d’aleshores, ha 
despertat la curiositat d’altres 
centres, que han intentat copiar la 
fórmula.


