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s’anunciaven per metres: com
més en tenien, millor. Una vinye-
ta humorística va recollir aquesta
particular publicitat, en la qual es
proclamava que el film que es
programava feia 19 quilòmetres.
Els títols també eren peculiars:
La huerfanita abandonada o les
diverses versions de les aventu-
res el lladre de guant blanc Arsè-
ne Lupin.
El Paral·lel era un guirigall de

tal magnitud que la premsa de
l’època es va fer ressò del desor-
dre constructiu, fins al punt que
un altre humorista recollia que
l’alcalde Joan Amat (que va ocu-
par aquest càrrec del 1901 al
1902) anava a visitar l’avinguda, i
va escriure un reble que deia que
si el batlle “es ficava al Paral·lelo”
podria “quedar lelo”.
Però aquestes barraques tenien

un problema afegit. La construc-
ció deficient, la il·luminació pre-
cària i els projectors causaven
freqüents i esfereïdors incendis,
que deixaven reduïts els locals a
cendres. El Teatre Circ Espanyol
(el primer que es va aixecar a la
zona), va ser pastura de les fla-
mes, igual que una altra barraca
quemostrava una col·lecció de fi-

gures de cera, o el Teatre Circ
Olímpia i tants altres, que des-
prés van reaparèixer en edificis
més estables. El foc era una ob-
sessió de tal calibre que fins i tot
els anuncis de projectors de la
premsa en recollien les mesures
de seguretat, va explicar Artigas.
Amb els anys el Paral·lel va

evolucionar i els teatres, cinemes
i atraccions es van ubicar en edi-
ficis estables. Però hi ha una cosa
d’aquells temps que es percep a
les fotos i dibuixos de l’època: el
carrer era ple de gent que pul·lu-
lava mirant de triar un especta-
cle. Gent humil: obrers, criades,
soldats, queesbarrejavenambels
veterans de les guerres colonials
abillats amb uniformes de ratlles,
que entonaven guajiras acompa-
nyats de les seves guitarres per
guanyar uns quants rals.
“La classe treballadora va do-

nar ales al cinema”, va relatar
Jordi Artigas, que per deu cèn-
tims veia aquelles pel·lícules
anunciades per metres. Després
ja seria un espectacle per a tota la
societat. !

Els primers espectacles del Paral·lel es van ubicar en edificis precaris
que freqüentment eren devorats pels incendis
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E
l Paral·lel és avui una
avinguda amb poca
personalitat. Encara
queden noms que
evoquen el seu pas-

sat, però les voreres estan solca-
des per comerços, bars i restau-
rants poc atractius, que contem-
plen el trànsit que discorre entre
la plaça d’Espanya i el port, i que
s’atura poc a l’avinguda. En els
seus orígens, el Paral·lel era una
altra cosa: polsós i ple de barra-
ques que oferien els espectacles
més variats i singulars. I sempre
habitat perunamultitudque ana-
va de lloc en lloc buscant unami-
ca de diversió.
Aquests temps pretèrits de la

singular avinguda van ser recre-
ats per l’historiador del cinema
Jordi Artigas en la conferència
quevaoferir alCentredeRecerca
Històrica del Poble-sec (Cerhi-
sec). Era un paisatge mutant, que
canviava amb rapidesa entre al-
tres causes perquè, segons va ex-
plicar el conferenciant, els incen-
dis eren habituals i convertien les
precàries construccions en mun-
tanyes de runa.
A final del XIX i principi del

XXelParal·lel eraundibuix sum-
mament variable, va explicar Ar-
tigas. Les barraques s’aixecaven
sense ordre ni concert, de mane-
ra que fabricaven escenes que
hem vist a les pel·lícules de l’oest.
Les construccions s’erigien a
qualsevol lloc. A la seva porta, un
tornaveu anunciava a crits les
atraccions, amb aquell “Passin i
vegin”, mentre una música ador-
nava l’anunci i elmoviment d’uns
autòmats acompanyaven el xar-
latà. Fins i tot n’hi havia algunes
que oferien més d’un espectacle,
des de prestidigitadors, malaba-
ristes, pallassos, gossos i mones
ensinistrades a subjectes singu-
lars.
D’aquells temps n’hi ha testi-

monis, com el que ens va deixar
Rossend Llurba publicat al llibre
Història del Paral·lel (Comane-
gra, 2017). A cavall de dos segles,
el carrer era “un ermàs abrupte
amb algunes hortes partides per
un mal camí que conduïa del Ba-

luardde lesPusses –aDrassanes–
fins a la Creu Coberta”.
Artigas va mostrar imatges

d’una d’aquestes barraques, la de
l’il·lusionista Francesc Roca, que
recordava les fires: dibuixos amb
colors vistosos per atreure el per-
sonal, autòmats i el tornaveu.
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També es va instal·lar allà l’em-
presari Farrusini, que encara que
sembli de la Toscana, era de Llei-
da i es deia en realitat Enrique
Ferrús, però el canvi de cognom li
donava més prestància. Ell va ser
dels primers de portar una gran
novetat, el cinematògraf en una

construcció molt barroca. El ci-
nema es va mostrar per primera
vegada a París el 1895 i el 1896 ja
s’exhibia a Barcelona.
En aquells locals primigenis,

ens explica Llurba, la gent s’asse-
ia enbancs, cadiresodirectament
a terra. Aleshores, les pel·lícules
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La vida del carrer
Les fotos de l’època i
els dibuixos mostren
com el Paral·lel estava
sempre ocupat per
una multitud de gent
humil a la recerca de
diversió als cinemes i
amenitats, pel mòdic
preu de 10 cèntims. A
dalt, una imatge i a
sota un dibuix d’Opis-
so de la mateixa zona,
tots dos del 1906.
Sempre amb el públic
popular.

Les primeres
pel·lícules exhibides
als cinemes
s’anunciaven
permetres
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Més de la meitat dels 810 jutges i
magistrats actius a Catalunya són
dones, en concret el 56,3% del to-
tal. Així es detalla en l’últimame-
mòria anual del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSCJ), que recull les dades de fi-
nal del 2017. L’informe, a més de
traçar una radiografia de l’àmbit
de la justícia a Catalunya, en
planteja unes sèrie de conclu-

sions amb un to reivindicatiu,
com la reclamació d’un augment
depersonal –unademandaquees
repeteix any rere any– i una for-
mació judicial més important.
El document del TSJC asse-

nyala que la plantilla de jutges i
magistrats aCatalunya el 2017 es-
tava formada per 456 dones i
354 homes. En l’informe es des-
taca, així mateix, l’augment dels
procediments judicials, que xifra
en un 5,74%. i que ja s’aproxima

al llistó dels 900.000 anuals.
L’any passat es van registrar als
jutjats catalans 54 litigis per cada
mil habitants.
Segons lamemòria delTSJC, la

justícia va resoldre a Catalunya
un 97,1% dels assumptes presen-
tats el 2017, tot i que l’informe ad-
verteix que l’increment del vo-
lum de casos “va impedir de rea-
litzar el compromís de donar una
resposta judicial de qualitat i en
temps raonable” per “problemes

estructurals i de gestió”. De fet, la
memòria subratlla que hi va ha-
ver un 41,54 % de places servides
per personal auxiliar interí, 2.986
sobre un total de 7.189, cosa que
va suposar un lleuger descens
respecte a l’any anterior, en què
va ser del 42,5%.No obstant això,
segons la memòria, aquest elevat
grau d’interinitat va generar “una
situació de canvis continus de
personal que va pertorbar sobre
manera el normal funcionament
de l’òrgan”. Per aquesta raó, la
memòria considera imprescindi-
ble ampliar la planta judicial, cre-
ar nous òrgans judicials imillorar
la formació de tot el personal.
La memòria també analitza els

usos lingüístics en l’àmbit de la

justícia. Destaca que només un
8,2% de les sentències van ser re-
dactades en català, això és 18.346
sobre 224.220, per la qual cosa
l’informe suggereix “potenciar
les accions formatives i de men-
talització dels professionals”
i que es generin eines de traduc-
ció de documents redactats en
castellà.
La feminització de la justícia,

que amb tot encara té un sostre
de vidre referent a l’accés de les
dones als escalafons més alts, és
significativa no només entre els
jutges i magistrats, sinó també en
el sector dels fiscals i els secreta-
ris,mentre que els homes són cla-
ra majoria entre els notaris, pro-
curadors i registradors.!

Les dones sónmés de lameitat
dels jutges imagistrats a Catalunya


