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Coses de la vida    gran barcelona
Homenatge pòstum

Pepe rubianes donarà nom a una 
de les noves places del Paral·lel

Trias va assumir com a pròpia la promesa d’Hereu 
de rendir homenatge a l’actor i ja hi ha donat l’‘ok’

L’ajuntament no descarta dedicar-li un racó a la 
Barceloneta, però trobar-lo allargaria el procés

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

Serà a l’avingu-
da dels teatres, 
a l  Paral · le l ,  on 
Barcelona recor-

darà per sempre la figura de Pepe 
Rubianes. La reforma que l’ajunta-
ment té previst emprendre a l’avin-
guda entre l’abril i el maig genera-
rà quatre noves places. Una d’elles 
portarà el nom de l’actor, mort l’1 
de març del 2009, segons va confir-
mar a aquest diari el mateix alcalde, 
Xavier Trias, que uneix la seva veu a 
tots els que han reclamat que la ciu-
tat recordi l’actor autodenominat 
galaicocatalà.
 Després de la mort del còmic i el 
posterior clam per dedicar-li un es-
pai públic a la ciutat, el govern de 
Jordi Hereu es va anotar la petició 
a la carpeta de tasques pendents de 
la ponència del nomenclàtor. El lla-
vors alcalde, de fet, ja va donar per 
«segur» que Barcelona rendiria ho-
menatge a l’únic actor que ha es-
tat capaç d’omplir un teatre amb la 
mateixa funció durant gairebé deu 
anys. Allà va quedar la promesa, fins 
que, el maig del 2011, el consistori 
va passar a mans de CiU, i més con-
cretament, a mans de Xavier Trias. 
En el traspàs de poders es va incloure 
la petició que s’estampés el nom de 
Pepe Rubianes en una placa de mar-
bre. Havien de passar cinc anys des 
de la desaparició de l’actor, cosa que 
succeirà l’1 de març.  «Rubianes esti-
mava Barcelona i Barcelona segueix 
estimant Rubianes. És just que li tor-
nem una part del que ens va donar 
amb tanta generositat», apunta l’al-
calde Trias. Mercè Homs, regidora 
de Ciutat Vella, ja va exhibir fa dos 
dies una il·lusió i un convenciment 
que un polític només comparteix 
quan sap que el peix està venut. «Se-
ria un honor que se li dediqués un 
espai. Pel seu arrelament al territo-
ri, crec que és una gran idea», va dir.

UNA DECISIÓ PERSONAL / Confirmat el sí 
de CiU, l’única oposició a la iniciati-
va arriba des del PP, que considera 
que les seves polèmiques declaraci-
ons sobre Espanya potser mereixeri-
en tornar a valorar la proposta. La se-
va opinió, com la de la resta de par-
tits, és escoltada, però en cap cas 
resulta vinculant, perquè la decisió 
final va a càrrec de l’alcalde de 
Barcelona, amb acceptació prèvia 
per part de la ponència del nomen-
clàtor, presidida pel regidor de Cul-
tura, Jaume Ciurana, i del ple del dis-
tricte escollit.

 Si es compleixen els terminis, la 
reforma del Paral·lel podria estar a 
punt a mitjans del 2015. Està previst 
que les obres (vegeu el gràfic) comen-
cin a l’abril i crearan quatre nous es-
pais oberts, a les cruïlles amb En-
tença i Tamarit, Rocafort i Manso, 
Viladomat i Marquès de Campo Sa-
grado i en la intersecció amb Borrell 
i Aldana. És probablement aques-
ta última la que té més números de 

convertir-se en la plaça de Pepe Ru-
bianes, segons admet un portaveu 
municipal, per la seva proximitat 
amb la zona dels teatres, a un parell 
de sospirs del Molino. Molts dels co-
mentaris rebuts a través de Twitter 
o la pàgina web de Change.org, on 
s’han recollit més de 8.000 firmes en 
dos dies, assenyalaven que Rubianes 
era un personatge transversal, capaç 
d’agradar a joves i grans, homes i do-

33 Cruïlla entre el Paral·lel, Aldana i Borrell, ahir, que després de la reforma, que finalitza a mitjans del 2015, podria convertir-se en la plaça de Pepe Rubianes.

ALBERT BERTRAN

33 Mural en homenatge a Pepe Rubianes a la plaça de les Tres Xemeneies.

ARXIU / JOAN CORTADELLAS

Avinguda del Paral·lel
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nes, gent d’esquerres o de dretes. 
Per això la idea de donar-li una pla-
ça, nexe d’unió entre carrers que 
en aquest cas, a més, és un punt 
d’unió entre Ciutat Vella, l’Eixam-
ple i Sants-Montjuïc, adquireix en-
cara més sentit. «Perquè amb el seu 
humor i el seu caràcter provocador 
era capaç de fer-nos riure i reflexi-
onar sobre tot allò que ens envolta-
va. Ara, més que mai, necessitem 
tenir presents persones com ell», 
assegura Trias.

DUES ALTERNATIVES / En l’última reu-
nió de la ponència del nomenclà-
tor, celebrada el 29 de gener, ja es 
va tractar el tema. L’alcalde no des-
carta buscar una ubicació a la Bar-
celoneta, però això allargaria el 
procés, ja que obligaria a canviar el 
nom d’un espai ja batejat o esperar 
fins que en sorgeixi un de nou, i 
l’alcalde no vol dilatar aquest ho-
menatge a un barceloní d’adopció 
«compromès amb la resta de la ciu-
tadania». H

PUNT DE PARTIDA
J Amb l’objectiu de «rescatar» el 
Paral·lel de l’espècie de grisa 
letargia en què viu submergit des 
de fa dècades i de convertir-la en 
«l’avinguda de les persones, les 
arts escèniques i la 
gastronomia», l’alcalde Xavier 
Trias va presentar el gener de 
l’any passat una reforma de 
l’avinguda. Les principals 
actuacions –poc ambicioses, pel 
que fa a totxo almenys– eren 
crear quatre noves places en 
xamfrans a la vorera que dóna a 
l’Eixample –una d’elles, la de 
Pepe Rubianes–, moure el carril 
bici al centre de la via buscant 
una pacificació del trànsit sense 
reduir la xifra de carrils i 
senyalització especial de nous 
itineraris per atraure els vianants 
de la Rambla cap al Paral·lel. El 
mantra de l’alcalde per a la via és 
«recuperar-la per als veïns, 
creant nous espais per estar-
s’hi, i convertint-la en una via de 
referència a Barcelona». Això es 
faria, això sí, sense grans 
reformes ni inversions. Lluny 
queda, doncs, l’aposta del 
ressorgiment del Broadway 
barceloní tantes vegades 
sobre la taula en aquests últims 
anys.

BARCELONINS I TURISTES
J En les quatre noves places s’hi 
instal·laran terrasses «que 
atrapin barcelonins i turistes» 
–l’objectiu és que la gent no 
només passi pel Paral·lel, sinó 
que s’hi quedi–. Un altre dels 
treballs serà canviar el desigual 
paviment de l’avinguda.

QUATRE PLACES 
AMB TERRASSES

la reforma

DOS GRANS CANVIS VIARIS EM UN ESPAI CENTRAL DE BARCELONA

Les Glòries entren dissabte 
definitivament a l’Eixample 

RAMON COMORERA
BARCELONA

L
a complexa i llarga transfor-
mació de les Glòries, de nus 
viari a gran plaça parc des-
prés de l’enderrocament 

del tambor, afrontarà els dos caps de 
setmana vinents els principals can-
vis viaris. Aquest dissabte deixa de 
funcionar la rotonda de superfície i 
el trànsit local haurà d’usar la nova 
quadrícula de carrers oberta a l’en-
torn. Aquesta entrada de les Glòries 
a la trama de l’Eixample es farà pels 
eixos de Badajoz-Independència, 

El 22 es tallarà l’anell 
mar i els cotxes de la 
Gran Via al centre 
usaran la superfície

La rotonda es tanca
al trànsit local, que anirà 
a la nova quadrícula
de carrers de l’entorn

Aragó o Consell de Cent, Castillejos-
Pamplona i Bolívia. Són 54.000 vehi-
cles que circularan definitivament 
pel gran rectangle i totes les seves de-
rivacions com ho farien per la resta 
de l’espai que va idear Cerdà, segons 
destaquen els tècnics municipals. 
Una setmana després, el dia 22, es 
tancarà el costat mar del tambor per 
iniciar-ne la demolició. Els cotxes de 
sortida de la Gran Via aniran llavors 
pel viaducte muntanya, i els que en-
trin, usuaris actuals d’aquest, passa-
ran a circular arran de terra i amb 
tres semàfors.
 Els canvis que comencen avui ma-
teix amb l’obertura de Castillejos a 
través de la Diagonal, obra contesta-
da pels veïns perquè ha elevat a prop 
de dos metres la calçada davant de 
diversos edificis, són de calat. No 
obstant, l’ajuntament, segons va 
dir ahir el gerent d’Infraestructu-
res, Manuel Valdés, confia que els 
conductors «canviïn d’hàbits, pren-
guin alternatives i s’evitin les reten-
cions». Valdés va recomanar als que 
no vagin específicamente a la zona 
de les Glòries que es desviïn abans 

per les rondes de Dalt i Litoral, Bac 
de Roda, Espronceda o Independèn-
cia, així com que entrin i surtin de 
la Meridiana per Consell de Cent i 
Aragó.

INFORMADORS / Els carrers de la nova 
quadrícula tindran una mitjana de 
tres carrils, amb algun tram de qua-
tre. En aquesta fase de les obres es 
perden 255 aparcaments i se’n gua-
nyen 191, assegura el consistori. Des 
del dia 6, un equip d’informadors 
distribueixen 220.000 fullets, però 
amb desigual diligència, segons la-
menten conductors habituals.
 L’enderrocament del costat mar 
del tambor s’acabarà al juny. Lla-
vors, i fins al setembre, caurà el del 
costat muntanya. A partir d’aquest 
moment, els 100.000 vehicles de la 
Gran Via ja circularan per calçades 
provisionals a nivell de terra. Ho fa-
ran mentre es perfora, del 2015 al 
2018, el túnel previst i es va creant la 
zona verda segons el projecte elegit 
la setmana passada. Fins a principis 
del 2015 es farà també la urbanitza-
ció provisional de la plaça. H
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ENTRADA A LA CIUTAT
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DESVIAMENTS DE TRÀNSIT PER LES OBRES DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
CANVIS A PARTIR DEL DISSABTE 15 DE FEBRER CANVIS A PARTIR DEL 22 DE FEBRER

TAMBOR COSTAT
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RECORREGUTS ALTERNATIUS DE LA GRAN VIA (A PARTIR DEL 22 DE FEBRER)
CRISTINA CLAVEROL I FRANCINA CORTÉS

Font: Ajuntament de Barcelona

MUSEU
DEL DISSENYTRAM INFERIOR 

DE LA ROTONDA
SUPRIMIT

ENCANTS

Les obres tanquen 
un accés del metro 
i canvien rutes 
d’autobús

33 La nova fase de les obres de la 
plaça de les Glòries afecta el 
transport públic. L’accés a l’esta-
ció de metro situat a l’interior de 
l’antiga rotonda queda provisio-
nalment anul·lat. La resta de ser-
veis del suburbà i també els del 
tramvia no pateixen modificaci-
ons. Pel que fa a les línies de bus, 
les de la Gran Via (7, H12, N2 i N7) 
tindran un carril habilitat per tra-
vessar l’espai. La 92 elimina el seu 
pas per la plaça en sentit mar, i 
baixarà i pujarà per Independèn-
cia i Badajoz. La línia 192 i la 60 
també modifiquen la seva ruta. 
Les parades s’adapten a més a 
més als nous recorreguts. Pel que 
fa a les bicicletes, s’uniran pel 
costat mar els carrils de la Diago-
nal i la Meridiana.


