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Hi va haver un temps en què el 
Paral·lel va ser un dels focus de 
diversió més intensos del 
planeta: ‘el Broadway barceloní’, 
el va batejar Josep Maria de 
Sagarra. De les Drassanes a la 
plaça d’Espanya, s’hi 
agombolaven teatres, cabarets i 
cafès que reunien des de 
mariners forasters fins a 
barcelonins de tota condició. 
D’aquesta època daurada, però, 
només en queden un grapat de 
supervivents: el Teatre Apolo 
(construït el 1901), el Victòria 
(1916), el Condal (1903) i El 
Molino (1898-1997, remodelat i 
reobert el 2010). A l’altra banda 
de l’avinguda, l’actual BARTS 
ocupa l’espai del que va ser el 
Teatro Español des del 1892 fins 
als anys 80 del segle passat. 

Per sort, no tot són històries 
de resistència. L’escena al 
Poble-sec també ha tingut 
moments d’expansió: el 1983 el 
Palau de l’Arquitectura, en 
aquells moments abandonat, va 
acollir el Mercat de les Flors, i el 
2001  l’antic Palau de 
l’Agricultura de l’Exposició del 
1929 va passar a ser la 
delegació de Montjuïc del Teatre 
Lliure. I encara més bones 
notícies d’última hora. Fa només 
uns mesos va obrir la sala La 
Vilella (pg. de l’Exposició, 95), 
regentada per la companyia 
Sargantana i on, a més de 
teatre, es poden veure 
exposicions.

Qui vulgui fer cultura al Poble-
sec ho té ben fàcil. Juntament 
amb la profusió de propostes 
d’activitats i tallers que 

organitzen el Centre Cívic del 
Sortidor i el Centre Cultural 
Albareda, també és possible 
trobar-hi moltes més propostes 
fora del circuit institucional. 
Parlem, per exemple, de 
l’Associació Cultural La Purée 
(Margarit, 46), que des de fa 
quatre anys treballa per “la 
investigació, el 
desenvolupament i la divulgació 
de l’art de viure”, un lema que 
traslladat a la pràctica vol dir 
expos que canvien cada mes i 
mig (inauguracions amb paella!), 
cursos de ioga, recitals de 
tango, tallers de compàs i 
mètrica flamenca... Cada vespre 
tenen sarau cultural. I just al 
costat l’1 de març obrirà portes 
Jam Circus (Margarit, 44), una 
associació que durant el dia 
impartirà classes d’arts 
escèniques i a la nit cedirà 
gratuïtament el seu espai als 
artistes que vulguin donar a 
conèixer les seves propostes. 
Art per amor a l’art.

ots els barris de 
Barcelona necessiten 
d’un ciutadà il·lustre per 
expandir la seva veu 

més enllà de les fronteres 
urbanes que el delimiten, i en el 
barri del Poble-sec, és el Noi, en 
Joan Manuel Serrat, qui va obrir 
fronteres carregant una guitarra 
i un grapat de cançons ja 
guardades en l’iPod de la 
memòria popular. 

La primera imatge que tinc del 
barri emmarcat dins el districte 
de Sants-Montjuïc és la del 
carrer de Salvà. Allà vivien els 
avis, naturals de la Garriga, i allà 
va créixer la meva mare. 
D’aquell barri de llums 
apagades i pudors franquistes 
queden els carrers, que es 
mantenen arrelats aguantant el 
pes de la muntanya de Montjuïc 
amb una força hercúlia. Però si 
bé es preserva el continent, el 
contingut ha canviat seguint 
l’estela dels temps. El Poble-
sec, el barri que va convertir-se 

en el primer eixample barceloní 
quan el projecte d’Ildefons 
Cerdà lluitava per sobreviure a 
les traves burocràtiques, 
segueix exercint de port 
d’arribada de gent expatriada 
per la seva condició social, i 
adoptada per una 
industrialització necessitada de 
mà d’obra. Cada temps té la 
seva melodia, i al Poble-sec ara 
impera la música llatina. 

Quan la recuperació de 
l’avinguda del Paral·lel comença 
a ser una realitat, es necessita, 
més que mai, l’empremta d’un 
barri mestís, o xarnego, tant se 
val com se’l vulgui catalogar. 
Cantava Raimon que “qui perd 
els orígens perd la identitat”. 
Cert. Darrere d’aquest escenari 
ple de teatres, bars, 
restaurants, discos i petits 
comerços, hi ha un barri que fa 
d’entre bastidors: el Poble-sec.
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Cada temps té 
la seva melodia 
i al Poble-sec 
d’ara impera la 
música llatina
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ASSOCIACIÓ  CULTURAL LA PURÉE

MERCAT DE LES FLORS


