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llums i ombres  
de la reivindicada 
reforma del Paral·lel

Algunes entitats de veïns  
aplaudeixen l’obra i d’altres  
critiquen que no uneix els 3 barris

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

F
inalment no es diran places 
ni placetes, dues de les opci-
ons sospesades, sinó plans. 
«Ha sigut una oportunitat 

perduda», lamenta Toni Oller, mem-
bre de l’associació de veïns de Sant 
Antoni, que sempre havia batallat 
perquè els sis espais guanyats amb la 
reivindicada reforma del Paral·lel a 
la vorera de Sant Antoni fossin pla-
ces rectangulars, sense trànsit rodat 
que les tallés. L’obertura d’aquestes 
sis noves places, ara plans –un d’ells, 
el que la ciutat dedicarà a Pepe Rubi-
anes–, era un dels atractius de l’obra, 
en què l’ajuntament ha invertit set 
milions d’euros i que encara aquests 
dies la seva recta final.
 No tothom ho veu com Oller, per 
descomptat. Lluís Martínez, presi-
dent de la Unió de Veïns del Poble-
sec, qualifica la reforma «amb un 
10» –«¡feia 50 anys que no es posa-
va un totxo al Paral·lel!», destaca–, 
i Josep Guzmán, president de la Co-

ordinadora d’Entitats, també les 
veu amb bons ulls i, en la mateixa 
línia, subratlla que era una inter-
venció que reivindicaven des de fe-
ia anys.
 L’activisme veïnal més jove, or-
ganitzat en les assemblees de bar-
ri i en les plataformes Som Paral·lel 
i Fem Sant Antoni, en canvi, con-
sideren que no ha complert el que 
segons el seu parer havia de ser el 
principal objectiu: cosir els barris 
del Raval, Sant Antoni i el Poble-
sec. «L’avinguda segueix sent una 
via ràpida. No s’ha reduït cap car-
ril; la reforma tan sols ha suposat 
més asfalt», apunta Marc Serra, de 
Som Paral·lel. Guzmán i Martínez, 
dos dels líders veïnals del Poble-sec 
més veterans, en canvi, consideren 
que la col·locació del carril bici al 
centre servirà per reduir la veloci-
tat del trànsit. «És una barrera psi-
cològica perquè els cotxes no vagin 
tan de pressa», apunten tots dos. 
 Fonts municipals assenyalen 
també que la nova ubicació al cen-

tre fa el carril bici més segur, ja que 
«acota i racionalitza la interferència 
entre el carril bici i els passos de via-
nants», asseguren.
 Malgrat les visions totalment 
oposades, hi ha una qüestió en què 
coincideixen tots: el més important 
ara, una vegada l’obra està gairebé a 
punt –amb els seus nous plans i els 
seus cars fanals intel·ligents–, són 
els futurs usos que se’n farà. Tam-
bé estan tots d’acord, posant-hi més 
o menys èmfasi, que aquest futur 
immediat ha de fugir del monocul-
tiu de l’oci i les terrasses i fomentar 
un comerç de proximitat. «Volem 
un Paral·lel per als veïns», seria, re-
sumint, la frase que podrien firmar 
tots els veïns consultats en els dos 
bàndols.

QÜESTIÓ DE LLICÈNCIES / Per Guzmán, 
el futur pla d’usos del Paral·lel, en-
cara en una etapa molt embrionà-
ria, ha de fomentar que els veïns hi 
puguin fer les seves compres diàri-
es. La plataforma Som Paral·lel, per 

Totes coincideixen que ara el 
més important és definir-ne els 
usos i evitar el monocultiu turístic

FERRAN NADEU

2015 Aspecte actual 
de l’avinguda del 
Paral·lel, a punt de 
finalitzar la reforma.

1980 L’Apolo, amb les 
tres reconeixibles 
xemeneies del 
Paral·lel al darrere.

HISTÒRIA DE ‘LA RAMBLA DELS POBRES’

Miquel Badenas Rico explica en 
el seu El Paral·lel, naixement, esplen-
dor i declivi de la popular i bulliciosa 
avinguda barcelonina, una mena de 
bíblia sobre l’indret, que el poeta 

H. L.
BARCELONA

L’avinguda 
dels teatres
¿Què en queda de l’avinguda «popular i 
bulliciosa» de la primera meitat del segle XX?
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Maragall va batejar l’avinguda com 
«la Rambla dels pobres». El mateix 
Badenas la descrivia com «una fi-
ra permanent de bullici i alegria en 
què a les sales d’espectacle, tea-
tres i grans cafès el gaudi de viure 
no es perdia mai». Seria com a mí-
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la seva part, demana com a punt de 
partida «la suspensió de llicències 
a tota l’avinguda fins que s’aprovi 
el futur pla», subratlla Javier Rodri·
go, membre de la plataforma. 
Guzmán, en canvi, destaca de ma·
nera positiva el compromís muni·
cipal de no concedir noves llicènci·
es de terrasses a la part de vorera 
guanyada –a la resta no hi ha res·
tricció–, promesa que a Som Paral·
lel li sembla insuficient.

EL FUTUR DE L’ARNAU / Pel que fa a una 
de les assignatures pendents a l’avin·
guda, el futur del Teatre Arnau, el 
municipi ha canviat el seu discurs. 
Mentre que fa a penes unes setma·
nes l’única opció que preveia l’ajun·
tament –propietari del teatre en ruï·
nes– era la concessió a un privat, per·
què aquest financés la cara reforma 
de l’edifici (l’únic teatre que manté 
l’estructura original), fonts munici·
pals diuen ara que es contempla un 
pla b. «La nostra primera opció se·
gueix sent la concessió, i seguim par·
lant amb empresaris, però si en un 
temps raonable no trobem ningú 
disposat a la inversió no descartem 
el pla b dels veïns», apuntava diven·
dres un portaveu de l’ICUB. Pla b que 
consistiria a convertir el teatre en 
un espai polivalent on, a més d’es·
pectacles, s’hi acollís un centre d’in·
terpretació del Paral·lel. 
 «Aquest gir és sens dubte un pas 
endavant en la bona direcció, però 
queda molta feina per fer.  La nos·
tra idea és un equipament autoges·
tionat que dediqui un espai a la his·
tòria del Paral·lel, tant recuperant 
la memòria de l’espectacle i l’oci 
popular, com dels moviments soci·
als i obrers que van configurar 
l’avinguda», destaca Enric H. 
March, un dels impulsors de Sal·
vem l’Arnau. H

ARXIU ARXIU / ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA

1910 Un bulliciós 
Paral·lel, amb el 
característic tramvia 
pel carril del centre.

HISTÒRIA DE ‘LA RAMBLA DELS POBRES’

cias, el després Talia va ser el segon 
aixecat al Paral·lel, l’any 1900. Es 
va convertir en solar des que un fill 
de Paco Martínez Soria, religiós, va 
vendre el terreny a una construc·
tora que no hi va arribar a constru·
ir res, ja que està qualificat com a 
equipament. 
 «El 19 de juliol del 1936 hi va ha-
ver un combat al Paral·lel, entre El 
Molino i el Chicago. Cinc hores de 
trets. La primera batalla guanya-
da al franquisme», recorda Oller, 
que també destaca els debats al bar 
La Tranquilidad, al costat del Vic·
tòria. «Era de tot menys tranquil. 
Constantment hi detenien anar-
quistes», explica l’activista veïnal, 
que ara està molt implicat en la rei·
vindicació de la recuperació del Te·
atre Arnau. H
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nim exagerat definir el reformat 
Paral·lel del 2015 en aquests ter·
mes, però no és sobrer recor·
dar que ara com ara el Teatre 
Condal programa Pels pèls, 
el Teatre Victòria el ja clàs·
sic Mar i cel, l’Apolo té Gui·
llermo Toledo a Cre-
mats, la Sala Barts (an·
tic Studio 54), El Petit 
Príncep, d’Àngel Llat·
zer, i el ressuscitat 
Molino compta amb 
The Chanclettes a 
#DPUTUCooL. Això sí, 
en cap d’aquests lo·
cals fa olor de rom i 
aiguardent, «tot ple-
gat immers en fum 
de tabac ne-
gre», com el 

que relata Badenas dels anys glo·
riosos de l’avinguda, en les pri·
meres dècades del segle XX, quan 
les estrelles de l’avinguda eren 

Raquel Meller i la Bella Dorita, 
totes dues recordades en dues de 
les places velles –no els controver·
tits plans–. La primera, davant de 

l’abandonat Arnau, i la segona, 
davant d’El Molino.  

  Amb el permís de 
Badenas, una altra de 
les persones que més 

han llegit sobre l’avin·
guda – «sobretot he lle-

git Badenas», explica com 
a homenatge– és Toni Oller, 
president de l’associació Ta·

lia, entitat que fa anys que re·
ivindica la història del vell 
teatre. Nascut com a Deli·Raquel Meller.


