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R A S T R E S

El Salón Diana 
VALERIA FOSSATI  

On avui hi ha el poliesportiu de Can Ricart, al Raval, hi 
va haver una sala emblemàtica del temps de la Transició

Ara forma part del poliesportiu de Can Ricart, una 
antiga fàbrica d’estampats que ocupava l’espai 
entre els carrers de Sant Pau, Sant Oleguer i Tà-
pies. Però a principis del segle XX, a l’entresòl de 
la façana que dóna al carrer Sant Pau hi funcio-

nava el Restaurant San Pablo, conegut perquè organitza-
va banquets familiars. I, a partir del 1912, als baixos hi va 
obrir un cinema batejat amb el nom de Diana.  

En la seva primera etapa s’hi havien projectat grans èxits 
cinematogràfics, com l’italiana Quo Vadis, d’Enrico Guaz-
zoni, i El fill del caid, interpretada per Rodolfo Valentino. 
Durant la Guerra Civil va acollir diverses reunions d’as-
sociacions obreres. I, just una setmana després de l’entra-
da de les tropes franquistes, obria novament com a sala de 
sessió contínua, projectant en aquella ocasió La via làctia 
de Harold Lloyd i Els quatre llancers bengalis. Llavors era 
un modest cinema de reestrena, que també oferia especta-
cles de varietats i music-hall. Comunicava amb el veí ci-
nema Monumental del carrer de les Tàpies, amb el qual 
compartia entrada, conegut perquè hi treballaven les co-
negudes pajilleras, dones sense recursos que es guanyaven 
la vida masturbant els homes aprofitant l’obscuritat de la 
sala. El Diana, en canvi, atreia el públic homosexual, que hi 
tenia un dels seus llocs de trobada.  

L’any 1977 va tancar com a cinema i se’n va fer càrrec 
l’Assemblea de Treballadors de l’Espectacle, que la va ha-
bilitar com la seva nova seu, sota la direcció de Mario Gas 
i Carlos Lucena. El rebatejat Salón Diana va obrir portes 
la Setmana Santa del 1977 amb les companyies Living The-
ater, Les Troubadours i Dagoll Dagom. Es presentava com 
un espai obert a l’experimentació, amb dues funcions di-
àries, concerts musicals, matinals infantils, dansa, circ, ci-

nema, i ball els diumenges per la tarda. El Diana va ser el 
lloc on va actuar per primera vegada el pallasso Jango Ed-
wards, on es va estrenar l’espectacle La Catedral de Jaume 
Sisa, o on es van escoltar grups tan radicals com La Pro-
piedad Es un Robo i Los Peruchos. 

El gran moment del Diana va arribar l’estiu del 1977, 
quan va acollir els debats de les Jornades Llibertàries que 
van aplegar mig milió de persones al Parc Güell. Allà, una 
CNT que acabava de celebrar el famós míting de Montju-
ïc, va decidir no participar en les eleccions convocades pel 
postfranquisme i va acusar els partits parlamentaris d’es-
querres de col·laborar amb els hereus de la dictadura. To-
ta una generació es va descobrir en aquelles jornades, Bar-
celona va viure un breu miratge llibertari i es va retrobar 
amb el seu passat. Després d’allò, el Diana es va transfor-
mar en punt de referència per a l’oci dels més joves. 

L’any 1978 el pis superior es va convertir en una de les 
primeres sales de petit format que va tenir la ciutat, on es 
va estrenar l’Aula Brecht, de Feliu Formosa. També es van 
veure els ritus del mescal pels indis yaqui i un dels primers 
concerts de música punk organitzat pel pioner Xavi Cot, 
que va convocar grups com Mortimer i La Banda Trapera 
del Río. Tanmateix, no va continuar obert gaire més, ja que 
el propietari es va negar a renovar el lloguer. L’any següent 
l’Ajuntament va comprar Can Ricart, amb el projecte de 
fer-hi la Filmoteca municipal. També van adquirir el Di-
ana, tot i que es va considerar un espai irrecuperable. El 
1987 es va pensar a cedir-lo al Liceu com a local d’assaig, pe-
rò el mal estat de l’edifici ho va impedir. Ara els joves del 
barri fan servir aquestes noves instal·lacions esportives ig-
norant que trepitgen un bocí de la història sentimental de 
Barcelona.❚
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Entrepans de gelat  
 
Entre la una del migdia i la una de la 
nit l’Hotel Omm també és una peti-
ta gelateria. Són les 16.00 h i al Roca 
Bar hi sona Your body is in wonder-
land [Ets al país de les meravelles], de 
John Mayer. Tenint en compte el 
que estic a punt de tastar no podria 
pensar en una cançó més clavada. La 
carta de gelats és una mostra reduï-
da del Rocambolesc, l’oferta fantàs-
tica –en tots els sentits– de la gela-
teria del Jordi Roca a Girona. Mohi-
to, stracciatella, vainilla... i un roca-
dillo. –Roca-dillo? 
–És un gelat dins d’un brioix calent... 
–Un rocadillo de vainilla. 
És evident que el Roca Bar no és una 
gelateria qualsevol. Entre altres co-
ses perquè la benvinguda te la dóna 
un senyor molt elegant vestit amb le-
vita; l’espai se situa entre el Roca 
Moo i l’entrada de l’hotel, on un agra-
dable vaivé d’hostes es perden entre 
sofàs de colors terra. La llum s’esco-
la a través d’uns canals quadrats al 
sostre i crea un ambient tènue i aco-
llidor del que no marxaries mai. Ai-
xí que quan arriba un brioix rodó 
marcat amb una “R”, emplatat amb 
coberts damunt d’una pissarra i una 
petita mostra de gelat de mohito en 
format tàrtar, sento que la llum del 
sostre es desvia cap al plat. L’olor del 
rocadillo és com la d’un forn a les sis 
del matí després de tornar de festa; 
a la primera mossegada el gelat es fon 
en el tempo perfecte, el brioix per-
met que s’amari de gelat, però sem-
pre conservant els dos gustos, textu-
res i temperatures, del primer fins a 
l’últim mos. Acabes amb un regust de 
brioix exquisit i la frescor d’un gelat 
al punt. Impossible d’oblidar. Les 
tardes de fred pel passeig de Gràcia 
acaben de guanyar un nou inquilí. 
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