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Un heroi 
masclista i 
abusador
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‘L’hèroe’ TEATRE NACIONAL 330 DE NOVEMBRE 
 

Té raó Joan Burdeus al pròleg de la 
nova edició de L’Hèroe (Arola 2020) 
quan afirma que “els dualismes ide-
ològics més aparents de l’obra ens 
arriben esgotats després del seu re-
corregut pel segle XX”, i també quan 
reivindica aquell conflicte que “per-
sisteix fins als nostres dies” i que ens 
permet llegir l’obra “com un comen-
tari contemporani” sobre “la relació 
colonial entre Espanya i Catalunya”. 
Expressa, així, la necessitat d’accen-
tuar la lectura política en la relectu-
ra de l’obra de Santiago Rusiñol. 

I alguna cosa d’això hi ha en la pro-
posta del dramaturg Albert Arribas i la 
directora Lurdes Barba que s’explici-
ta molt bé en la càustica burla de les 
forces vives del poble, de l’alcalde fat-
xenda a l’esperpèntic sergent de la 
Guàrdia Civil i els seus “¡Viva a Espa-
nya!” Una lectura política que se sub-
sumeix, però, en la voluntat declarada 
de parlar de la “masculinitat tòxica”. 
I certament que aquest hèroe és un 
exemple del masclisme més agosarat, 
de la vilesa més perversa i de l’estupi-
desa més arrauxada, però també és 
cert que ha estat la guerra i la seva ex-
cepcionalitat el que l’han convertit en 
una bèstia. I crec que és el discurs an-
timilitarista de l’obra el que hauria de 
potenciar una lectura contemporània 
per sobre de les qüestions sentimen-
tals. En aquest sentit, s’ha desaprofi-
tat l’ocasió (ara que uns quants exmi-
litars pertorbats s’han posat al primer 
pla) de remarcar els desficis de la guer-
ra que creen addictes a la sang, de 
transgredir sense trair per anar més 
enllà del perfil dels personatges. 

La versió fuig del costumisme tant 
en la dramatúrgia –que altera l’ordre 
d’algunes escenes– com en la posada 
en escena –que exhibeix els signes 
contemporanis de la presència cons-
tant de tots els intèrprets–, amb l’ab-
sència del teler i un espai escènic 
gens evocador. Dit això, la funció té 
interès pel bon nivell interpretatiu 
tant pel que fa a les confrontacions 
humanes entre l’hèroe (notable Javi-
er Beltran, encara que li manqui sa-
disme en el monòleg) i el Joan (mi-
llor encara Albert Prat), com pels pa-
pers més petits però de gran signifi-
cat com la Carme d’una intensa 
Mima Riera i el pare d’un sempre ex-
cel·lent Manel Barceló.e
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Postguerra a Barcelona: Franco 
castigava i la prostitució es triplicava

en camps de concentració, menors 
d’edat... dones en situacions deses-
perades, segons explica Villar al lli-
bre, es van veure abocades a ven-
dre’s. Segons dades del Patronato de 
la Mujer, una institució franquista 
que tenia com a objectiu apartar les 
dones del “vici” i educar-les segons 
la doctrina catòlica, si el 1943 hi ha-
via 101 meublés i 120 cases de pros-
titució censades, dos anys després ja 
s’arribava a 383 i es quantificava en 
50.000 les dones que s’hi dedicaven. 
Hi havia locals molt sòrdids, amb 
habitacions de colors llampants on 
es rifaven dones a deu cèntims el 
número. Era el cas de l’As de Oros. 
El seu propietari encarnava força bé 
aquesta doble moral: destinava part 
dels beneficis a un asil de monges 
d’un poble de la província de Múr-
cia. 

Arriba turisme internacional 

Villar explica un munt d’anècdotes 
i descriu un Barri Xino que va per-
dre alguns dels seus locals més em-
blemàtics. Sales mítiques com l’Ex-
celsior i La Criolla, que abans de la 
Guerra Civil atreien el turisme in-
ternacional amb els seus balls trans-
gressors, es van anar desdibuixant. 
La Criolla va desaparèixer sota les 
bombes. D’altres van sobreviure, 
com El Trink-Halle, però amb un 
nom nou, Covadonga, perquè el go-
vern franquista obligava a espanyo-
litzar els cartells. El Cabaret Holly-
wood va passar a dir-se Sala de Fies-
tas Casablanca. En canvi, el London 
Bar va preferir amagar el cartell 

abans d’acatar les ordres. “La ma-
joria dels que van obrir en aques-
ta època van tenir una vida efíme-
ra, a excepció del bar Pastís i el 
Kentucky”, explica Villar. Un al-
tre supervivent de la postguerra 
va ser el Bar Edén, que va ser punt 
de reunió de músics, ballarins i 
boxejadors. Allà, i gràcies a la gra-
mola, es va poder escoltar per pri-
mera vegada i públicament la 
trompeta de Louis Armstrong. 

De jazz també se’n sentia en 
altres racons de Barcelona. Als 
locals de la Diagonal i a la sala de 
festes per excel·lència de la post-
guerra, al número 14 de la plaça 
Catalunya, fundada per Lluís Ri-
gat. Perquè a la seva adinerada 
clientela no li faltés res, hi havia 
servei de perruqueria i manicura. 
Molts locals destinats a una cli-
entela molt rica es van llançar a 
una carrera desenfrenada per 
atraure els artistes internacio-
nals més coneguts i amb més 
prestigi als anys quaranta. Tot 
plegat contrastava amb els locals 
del Xino, on els transformistes 
sobrevivien com podien. Els ho-
mes que es vestien de dona ho te-
nien molt magre amb el franquis-
me. El Sindicat Provincial dels 
Espectacles els va anomenar, per 
evitar la censura, “artistes mas-
culins coreogràfics”. Es va inten-
tar, sense èxit, prohibir les seves 
actuacions al cinema però van 
continuar actuant: les ganes de 
divertir-se van poder amb la gri-
sor del règim.e 

Un dels locals populars de la Rambla, el cafè Gato Negro, als anys 40. JOSEP POSTIUS / ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Paco Villar treu a la llum la Barcelona nocturna i hipòcrita dels anys 40-50

MEMÒRIA HISTÒRICA

El mateix any que es va acabar la 
Guerra Civil obria el California a la 
Diagonal. El seguirien molts més lo-
cals: El Cortijo (1940), Rosaleda 
(1940), Cactos (1940), Copacabana 
(1947), Jardines Casablanca 
(1947)... que oferien luxe i glamur 
als que no havien perdut el patrimo-
ni durant la Guerra Civil o s’havien 
enriquit extraordinàriament amb 
l’estraperlo o acostant-se al poder 
franquista. Allà sonava el jazz, el 
swing i el fox i les veus de grans es-
trelles internacionals com Josephi-
ne Baker o Lucienne Boyer. En can-
vi, caminar pel Barri Xino als anys 
quaranta podia ser desolador. Els 
carrers a l’entorn de la Rambla es 
van omplir de mercats ambulants i 
d’una prostitució clandestina que 
va augmentar de manera exponen-
cial. Tots aquests contrastos, l’afany 
per divertir-se i la doble moral de 
Barcelona de la postguerra, els ex-
plica Paco Villar al llibre Cuando la 
riqueza se codeaba con el hambre. 
Vida nocturna en la Barcelona de la 
posguerra (1939-1952), que ha edi-
tat l’Ajuntament de Barcelona. 

La ciutat es va veure immersa en 
allò que les autoritats franquistes 
van anomenar una cruzada moral y 
religiosa que va afectar totes les ac-
tivitats i sectors socials. Paral·lela-
ment la prostitució va tenir una 
eclosió brutal. Vídues, separades, 
esposes amb els marits a la presó o 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON Expansió  

Si el 1939  
hi havia 200 
‘meublés’, dos 
anys després 
n’hi havia 383 
de registrats

Supervivent  
El Bar Edén va 
ser punt de 
reunió de 
músics, 
ballarins i 
boxejadors
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