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1. Tram 1. Paral·lel - Tres xemeneies. Actualitat i fotomuntatge
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ala
Marta Peris, Sergi Serrat, Maria Sisternas i José Zabala

22 octubre 2011
Un aperitiu...
El teatre més petit de Barcelona, l’Escènic (El Molino), es va rehabilitar
després que la seva propietària, l’Elvira Vázquez, es decidís a recuperar-lo,
en un procés de treball en el qual es van discutir més de 19 propostes diferents al llarg de 12 anys a les taules de l’estudi d’arquitectura BOPBAA.
La premissa de partida era clara i dóna pistes sobre la magnitud del procés
de transformació urbana que ha acabat desencadenant un ediﬁci tan petit:
es tractava que el teatre sortís enfora, com un periscopi, sobre el Paral·lel.
Però...un teatre amb una ﬁnestra?
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Amb aquest projecte d’ediﬁci menut sobre una plaça tangent al Paral·lel,
els arquitectes es van engrescar i van establir les bases d’un pla més ambiciós: si sobre l’avinguda hi ha un total de 9 teatres, per què no coordinar-los
tots i fer-los treballar en xarxa, en col·laboració amb el teixit associatiu dels
barris propers? A més del Molino, hi ha entre d’altres l’Apolo, el Victòria, el
Condal i l’Artèria Paral·lel i també l’Arnau i el Talia, buits però en recuperació. Així va néixer la Fundació El Molino, la FEM, que es va estrenar públicament amb una festa al carrer, amb el tall al trànsit de l’avinguda durant
24 hores, a partir de la mitjanit de l’onze de juny de 2010.

2. Projecte ‘El Molino’. BOPBAA Arquitectes. (www.bopbaa.com)

Al mateix temps, la FEM va impulsar un Pla d’Actuació per a la millora i la
revitalització de l’avinguda. Aquesta qüestió va ser decisiva per impulsar
un estudi urbanístic i arquitectònic exhaustiu del Paral.lel, elaborat per un
grup de vuit arquitectes joves per encàrrec municipal: són Jordi Ayala, Josep Ferrando, Estel Ortega, Ariadna Perich, Marta Peris, Sergi Serrat, Maria Sisternas i José Zabala. Desenvolupats entre el setembre i el desembre
de 2010, són estudis d’anàlisi, de representació i de mapeig amb unes
primeres temptatives de projecte. Paral·lelament, la FEM es va encarregar
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3. Tram 2. Teatres i ciutat. Transversalitats, gruix de l’
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d’anar buscant activitats parateatrals i va convertir l’avinguda en un laboratori de proves. Amb les Arenes a una punta, els creuers desembarcant
turistes a l’altra i amb les connexions transversals cap a les Rambles i la
muntanya, els arguments per reactivar el Paral·lel estaven assegurats.
El 24 de febrer de 2011, amb aquest treball tot just acabat, vam convidar
als arquitectes redactors (representats per Ferrando, Perich i Peris) i a
l’arquitecte patró de la Fundació El Molino (Bohigas) a explicar i discutir
aquests treballs en format aperitiu de debat. N’han passat dies, però el
tema continua sent ben viu a la ciutat; és una reﬂexió que mereix un recorregut llarg i una dedicació atenta.
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El Paral·lel i la ciutat. L’avinguda fa de secant entre dos teixits, fet que la
diferencia de la resta de les de l’Eixample. És una traça amb esquena al
Poble Sec, i amb uns extrems deﬁnits de manera simètrica per dues portes, que són dues places, i que tenen dues construccions singulars: a una
banda el Baluard de les Drassanes, i a l’altra, la Fira, tots dos llocs cecs
en planta baixa.
L’arribada del Paral·lel al mar és un dels punts on l’equip de treball va
trobar l’oportunitat per actuar de manera més explícita. Van plantejar modiﬁcar la rotonda de la Carbonera per construir-hi un aparcament soterrat
pels busos turístics que estacionen en aquesta àrea actualment; partint
d’alguns estudis anteriors que han sospesat desplaçar la Ronda Litoral per
soterrar-la dins l’aigua, pel front de mar, es podria pensar en una reutilització de l’espai destinat avui al trànsit ràpid en aquesta intersecció. L’equip

d’arquitectes també proposava canviar els usos de l’ediﬁci de la Duana,
prioritzant alhora l’espai de vianant a la cota de la ciutat, eixamplant unes
voreres escasses davant d’aquest ediﬁci i de les Drassanes. El nou context
els duia a imaginar en aquest ﬁnal del Paral.lel una illa amb nous volums
que aportarien una densitat d’ús ara inexistent, d’unes alçades que permetrien bones vistes al mar i a la pròpia avinguda. A l’altre extrem, l’entorn
més consolidat de la Plaça Espanya els feia ﬁxar-se en la necessitat de fer
una incisió per trencar el mur del recinte de la Fira entre la plaça i el carrer
Lleida. En el torn obert de debat, tot seguit, Maria Rubert va fer veure la
necessitat urgent de destapar l’avinguda precisament en aquest punt, per
connectar el Paral·lel amb el carrer de Sants, perquè intensiﬁcar-lo (i això
serviria també per l’extrem a mar) no hauria de voler dir necessariament
densiﬁcar-lo.
El Pla d’Actuació també buscava potenciar els eixos transversals (de l’Apolo a la Plaça Reial, passant pel Liceu, per exemple), i assenyalava alguns
ediﬁcis puntuals dins el teixit de l’Eixample amb façana a les visuals des de
les diagonals del Poble Sec, i que podrien ser les altres “portes” internes,
les que pautarien el ritme de l’Avinguda.
El carrer. La discussió que aquests arquitectes van fer de la secció transversal és potser la part de la feina que més contradiccions recull. Hi ha
una proposta de secció transversal única i general, però alhora imaginen
un carrer amb quatre trams diferenciats. L’observació de les diferències
entre el teixit de les vores podria suggerir apostar per una secció asimè97

4. Secció transversal. Estat actual i proposta
www.dur.upc.edu

Amb aquesta secció transversal s’eliminarien dos carrils de cotxes i es
generaria un ﬁltre arbrat des del centre de l’avinguda, que escurçaria la
distància entre les dues façanes oposades, un fet considerat fonamental
per connectar millor les dues vores. A aquesta aproximació hi contribuirien
també sis places que simpliﬁcarien les actuals dobles cruïlles a la trobada
amb els carrers de l’Eixample.
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Miquel Corominas va posar de manifest les contradiccions de la proposta
de secció tenint en compte que, des del seu punt de vista, els carrers de
l’Eixample tenen un 50% de generalitat i un 50% de particularitats, i que al
seu parer el treball presentat oblidava precisament la meitat dels trets comuns. Quaranta metres d’amplada són els que té, per exemple l’Avinguda
Josep Tarradellas, i la secció presentada no se’n feia ressò; al Passeig de
Sant Joan, de 50 metres, en canvi, s’hi encadenen tres seccions diferents,
una qüestió, la de la varietat excessiva, que no seria desitjable al Paral·lel.
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Pel que fa als usos a peu de carrer, proposaven reduir les fondàries dels
locals, igualant-les amb les dels habitatges, per recuperar els interiors de
mansana a la banda de l’Eixample i convertir-los en esponjaments del
Paral·lel. La intenció era acabar redactant un pla d’usos per a les plantes
baixes de tot el carrer, ﬁns i tot aproﬁtar-ne el subsòl, per buscar-hi interseccions amb el pla del terra, i en aquest sentit es van apuntar algunes
propostes de barreges d’usos a les sortides del metro, relacionades amb
els teatres, amb els quioscos.

04-2013

trica del carrer i afavorir la continuïtat de la vorera del Poble Sec; tot i així,
la proposta presentada és de secció simètrica, amb vorera, més un carril
d’aparcament, més dos carrils de circulació, amb una mitjana central que
allotjaria doble carril bici i arbrat al centre. En realitat, una reinterpretació de
la secció original de l’avinguda, on els fanals marcaven un eix central amb
tramvia a banda i banda.

Una contradicció aparent i una barreja d’escales assenyalada per Miquel
Roa: d’una banda els tendals i els lluminosos, que tenen a veure alhora
amb la domesticitat i la intensitat, amb l’estar i el passejar, i de l‘altra la
idea d’una Ciutat del Teatre al llarg de l’avinguda, que correspondria amb
un nou districte municipal a la ciutat superposat als existents (a proposta de Bohigas), que semblaria que l’hagués de convertir en un Broadway
mediterrani. També el professor Miquel Domingo va reclamar una lògica
pròpia per a l’avinguda, coherent amb la independència respecte als teixits
adjacents amb què va néixer, però posant en dubte que l’impuls que es
necessita hagi de passar per recuperar l’esperit que tenia als anys vint.
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El professor Manuel de Solà-Morales va considerar aquesta (la dels lluminosos, la dels tendals, la de les terrasses) l’aportació més interessant
dels treballs. Les terrasses, tot i no ser contínues, podrien contribuir a la
connexió al llarg del recorregut, però alhora va alertar sobre la falta d’un
altre tipus de continuïtat, la visual, que amb la nova secció proposada es
veuria debilitada: la pèrdua de dos carrils augmentaria el
que desapareguessin els cotxes aparcats i el carril bici tampoc contribuiria
a fer més confortables les terrasses dels bars, situades avui a recer del
trànsit més molest.
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L’atmosfera. Per recuperar el Paral·lel, una bona estratègia podria ser
ocupar el carrer, apropiar-se’n. La proposta suggeria uniﬁcar els objectes
de mobiliari urbà al carrer, però sobretot imaginava que se l’hauria de dotar
d’una atmosfera pròpia. És aquí on van aparèixer les imatges més deﬁnides de l’explicació, les que mostraven mitgeres lluminoses, o tendals protegint les terrasses esteses a les voreres i que ens remetrien als primers
anys de vida del carrer.

5. Exemple actuació-tipus en la intersecció del Paral·lel amb els carrers de l’Eixample (ex. carrer Rocafort). Ampliació y qualiﬁcació de l’espai per a vianants, creant successives petites places.
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“Per què no en sabíem res?” és el títol dels textos que obren i tanquen el catàl·leg de l’exposició homònima “El

Paral·lel 1894-1939. Barcelona i l’espectacle de la modernitat” en el CCCB, del 26 d’octubre de 2012 ﬁns el 24 de
febrer de 2013.
2

En el blog de l’assamblea del barri es pot trobar l’últim post en referència al tema, amb data del 20 de maig de 2013,

amb el títol de “Què és el Pla Paral·lel?”, http://assemblea.barripoblesec.org/2013/05/20/el-pla-paral·lel-hipotecapoble-sec/#more-5145
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Carles Crosas, Eulàlia Gómez, redactors
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Professionals i promotors culturals, tècnics i polítics, a més dels arquitectes
implicats, van participar als tres debats sobre el futur de l’avinguda. L’estudi urbanístic presentat a l’aperitiu té algunes ressonàncies a les primeres
intervencions que ara mateix s’hi estan engegant (en una primera fase,
actuació puntual sobre les noves “placetes” a les generoses interseccions
amb els carrers de l’eixample). Els veïns, mobilitzats, semblen oposar-se
al “Pla Paral.lel”, i al·leguen que el Poble Sec es veu ara amenaçat amb
els efectes del turisme i la gentriﬁcació2. Un nou exemple de la controvèrsia que generen les actuacions sobre la ciutat, sempre fent equilibris
entre oposats. Quan semblava que “l’efecte Molino” podia contribuir a revitalitzar l’avinguda a través d’intervencions d’escala menuda, hi ha qui
tem uns efectes colaterals sobre el teixit popular del barri que s’enﬁla cap





L’exposició explicava amb diversitat de registres la modernitat cultural associada a l’avinguda, i amb molta raó els seus comissaris, Xavier Albertí i
Eduard Molner, es preguntaven el per què no en sabíem res1 del Paral·lel i
del què hi passava, tractant-se d’un espai tan insòlit i modern dins la nostra
ciutat, i amb un paper tan important en la consolidació de la cultura popular
catalana. Dins la mateixa exposició, el treball dirigit per Antoni Ramon i
dedicat a “Ciutat i arquitectura teatral” presentava l’origen i la transformació
d’una avinguda que va arribar a concentrar més teatres que les seves anàlogues Broadway a Nova York o Corrientes a Buenos Aires, convertint-la
en un fet inèdit a nivell internacional.

s’entreveuen al darrere de tants projectes de transformació urbana, com a
oportunitat per uns i com a amenaça per altres, ja sigui a les Rambles o al
Raval, a la Barceloneta, al Born o ara, al Poble Sec.
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Molts mesos després de l’aperitiu, el debat sobre l’avinguda segueix molt
viu a la ciutat. Hi ha col·laborat la iniciativa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb una interessant i concorreguda exposició sobre
la gènesi i els anys daurats del Paral·lel (1894-1939) i unes sessions de
debat que van organitzar-se els dies 15, 22 i 29 de gener de 2013 amb el
títol “El futur del Paral·lel. Entre la nostàlgia i el desig”.
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...i l’àpat
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6. Tram 4. Imatge adequació espai perimetral de la Fira Barcelona
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