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RUTA HISTÒRICA

Reportatge
SÍLVIA MARIMON

E

ls parcs temàtics, com
Eurodisney, no han engolit del tot els entranyables parcs d’atraccions. A
Dinamarca continua impertèrrit el Bakken, que va néixer a
finals del segle XVI, amb un públic
devot atret per un brollador que, suposadament, sanava els malalts.
Tampoc no ha desaparegut el Prater
de Viena, obert el 1766, quan l’emperador Josep II va concedir uns
terrenys de cacera perquè els ciutadans es poguessin divertir. I a Barcelona continua sobrevivint, malgrat les dificultats, el Tibidabo.
El dissenyador gràfic, il·lustrador
i editor Ròmul Brotons ret homenatge als parcs d’atraccions que al
llarg del segle XIX i XX van fer les
delícies dels barcelonins, sobretot
adults, a Parcs d’Atraccions de Barcelona (Albertí Editor). Ell assegura que els parcs, malgrat l’èxit de les
Blancaneu i els Mickey Mouse, tenen un futur: “Són un motiu turístic de primer ordre, el Tivoli de
Dinamarca és l’atracció més visitada del país, i tenen un component local i casolà que no tenen els parcs temàtics”.

Quan els parcs
d’atraccions eren
cosa d’adults
La història també recull com es divertien els
barcelonins, des del 1835 fins a l’actualitat

Una plaça Catalunya anàrquica

Per a minyones i rics

En aquesta ruta per nou parcs
d’atraccions dels segles XIX i
XX, el que més va fascinar
Brotons va ser descobrir com
es divertien els adults de l’època: “Era una distracció cívica,
no era estrany que un intel·lectual hi anés i pugés a una muntanya russa, era un tipus d’oci molt
adult, per això tots els parcs tancaven tan tard”, explica l’editor. Hi
havia espectacles de cabaret, ball,
pistes de patinatge... Cada parc tenia el seu públic.
Al Tibidabo els barcelonins hi
anaven a passar el dia. Entre el públic hi abundaven els excursionistes
i els ciclistes. El Saturno era el paradís de les minyones i els soldats. Els
cronistes –en aquella època tots els
diaris hi enviaven els seus periodistes i no era per fer una crítica en to
de burla– s’escandalitzaven perquè

homes i dones menjaven asseguts a
terra. Al Casino de l’Arrabassada hi
anava la societat més opulenta. De
fet, tothom hi arribava amb el cotxe,
i a principis del segle XX eren pocs
els privilegiats que podien presumir
de vehicle.
No és difícil imaginar el públic
burgès del Turó Park traient-se el
barret per saludar una família coneguda, mentre s’enlairava un globus
aerostàtic. Les diversions podrien
sorprendre el públic del segle XXI:
els ascensors i les escales mecàniques van començar a existir als
parcs d’atraccions, les bàscules eren
tot un fenomen i la majoria de parcs
tenien unes impressionants muntanyes russes. Catalunyaenaquellmoment,explicaBrotons,“s’emmirallava amb França, en qüestió de parcs
d’atraccions mai es mirava cap a Madrid”. L’autor està convençut que no
va ser la manca de públic el que va
sentenciar la majoria de parcs, sinó
que en la majoria de casos el seu final
el va decidir “la pressió urbanística”.

A dalt a l’esquerra, l’espectacular Gran Casino de l’Arrabassada, on
hi havia fins i tot un salonet per suïcidar-se discretament. A la dreta,
l’incombustible Tidibado. ALBERTÍ EDITOR SL

Brotons repassa els parcs més importants de la ciutat, però n’hi ha
d’altres que li han quedat en el
tinter: “A la plaça Catalunya,
molt a principis del segle XX,
s’hi col·locava de tot. No hi havia cap tipus d’ordre i l’ambient era força arrossegat. S’hi
podien veure des de muntanyes russes, fins a panorames
amb una visió de 360 graus”,
relata Brotons. A Vallvidrera
també s’hi va fer un parc que va
tenir una vida força breu: “S’hi
va fer el primer tren elèctric de
l’Estat”, explica l’autor de Parcs
d’Atraccions de Barcelona des de
1835 fins a l’actualitat.
Si Brotons es pogués traslladar
en el temps escolliria una nit al Gran
Casino de l’Arrabassada (19111934). Era espectacular: hi havia un
pavelló destinat als enllustadors de
sabates, un flamant casino amb un
gran vestíbul i dues sales de joc, una
elegant sala d’ús exclusiu per a socis
estrangers, un music-hall... Fins i
tot, segons Brotons, “les males llengües asseguraven que la direcció havia disposat un salonet íntim, on el
client arruïnat podia suïcidar-se
discretament”.es
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Els més emblemàtics

El Tibidabo és l’únic
parc d’atraccions
que ha sobreviscut
Tibidabo (1901)
És l’únic que segueix en funcionament. A principis del segle XIX el
Tibidabo era una muntanya inhòspita a la qual pocs s’atrevien a pujar. A finals del XIX Salvador Andreu, el creador de les pastilles del
doctor Andreu, va decidir urbanitzar-lo. En els seus inicis les atraccions eren només una excusa per
atreure excursionistes. El 1912 tenia sala de tir, exposició de fotografies, estació de coloms missatgers,
bàscules i una pista de patinatge.

Manel Dueso
ACTOR I DIRECTOR DE ‘TXÈKHOV IN LOVE’

“Per a Txèkhov l’amor és
sinònim de desassossec”

L’Arrabassada (1911-1934)
A Collserola es va aixecar un grandiós complex lúdic que incloïa un
casino i atraccions. El Casino de
l’Arrabassada era el punt de trobada de la societat més rica de l’època. Els més opulents bevien xampany francès i s’entretenien a la
casa encantada, al palau del riure o
a les muntanyes russes. Les lleis
contràries al joc van precipitar la
seva decadència. El final va arribar
amb els atracaments dels incontrolats i la Guerra Civil.

Maricel Park (1930-1936)
Promogut pels propietaris del funicular de Montjuïc, la premsa va
qualificar la iniciativa d’aquest
parc de “patriòtica”. Moltes de les
seves atraccions provenien de
l’Exposició Internacional de Barcelona. El parc va triomfar entre la
premsa i el públic. Tenia restaurants, un barri xinès, una pista
d’hoquei, un teatre grec i muntanyes russes. El 18 de juliol del 1936
va acollir una festa de xocolates
Nelia. Seria una de les últimes.

Turó Park (1912-1927)
En aquest parc d’atraccions, el
preferit de la burgesia, s’hi veien
“les trenes més boniques de Barcelona”, segons els cronistes. La
majoria de famílies que anaven a
veure com s’enlairaven els globus
aerostàtics es coneixien. Allà s’hi
va organitzar el primer Saló de
l’Automòbil de Barcelona. Un dels
moments més apoteòsics va ser el
llançament amb paracaigudes, el
18 de juny del 1924, de mademoiselle Thomeret.

Les empreses porten els
clàssics grecs i llatins a les
escoles de Catalunya
GRUP 62

Gràcies a Grup 62, cinc escoles rebran els clàssics
de la Bernat Metge. L’equip editorial de Grup 62
considera que els clàssics són una lectura
enriquidora, que ajuda a construir els fonaments
per entendre la nostra cultura i a gaudir-ne.

Saturno (1911-1926)
El Saturno Park va néixer enmig
de la polèmica i les acusacions de
corrupció. La ubicació, al Parc de
la Ciutadella, el feia especialment
atractiu per a les classes populars.
Els cronistes de La Vanguardia
s’escandalitzaven perquè soldats i
minyones menjaven asseguts a terra. Algunes de les seves atraccions
més populars eren les Witching
Waves, que consistia a donar voltes amb un vehicle per un circuit
ondulat, i les muntanyes russes.

BERNAT
METGE

Grup 62 regalarà cinc col·leccions
Bernat Metge a les escoles:

Manel Dueso dirigeix i interpreta amb Màrcia Cisteró i Armand
Villén Txèkhov in love a la Sala Muntaner. SALA MUNTANER
‘Oncle Vània’ Amant dels clàssics
de Txèkhov, especialment de ‘Vània’,
Manel Dueso descobreix al públic
tres obres curtes del mestre rus que
retraten la pitjor cara de l’amor
LAURA SERRA

Hi ha la llavor del seu estil?
Sí, també. En les obres curtes
ell se sent molt més lliure i és
més explosiu. Tenen una comicitat agra molt divertida, amb
influències de Goldoni i del vodevil francès.

IES Joan Puig i Ferreter......... (Selva del Camp)
IES Miquel Martí i Pol....... (Cornellà de Llobregat)
IES Miquel Martí i Pol..................... (Roda de Ter)
IES Pompeu Fabra.............................. (Martorell)
IES Montserrat Roig...... (Sant Andreu de la Barca)

CAMEO

BARCELONA

Popular actor televisiu i teatral, Manel Dueso té també una intensa trajectòria de director: a l’escena ha capitanejat obres de la densitat d’Edward Bond, Connor McPherson i
Jean Genet; al cinema s’ha encarregat de la direcció d’actors de les
pel·lícules de Manel Huerga i Kike
Maíllo. Acostumat a endegar projectes personals, ha adaptat, dirigeix i interpreta Txèkhov in love, a la
Sala Muntaner fins al 15 de gener.

Txèkhov veia l’amor com un misteri i un compendi de problemes.
Sí, sí. La paraula no és frustració,
és més aviat sinònim de desassossec: no encertar mai la persona que toca.

Aquest títol, Txèkhov in love, és una
picada d’ullet a la pel·lícula de
John Madden Shakespeare in love?
Sí, és un ganxo per atreure públic al
teatre en moments de crisi, però
també és el que la gent veurà. L’espectacle és una joguina escènica,
perquè barregem tres obres curtes
de Txèkhov. Totes parlen de l’amor
o de les relacions: El prometatge és
l’amor incipient, a L’ós hi ha una
viuda i un senyor madur, i Els danys
del tabac parla d’un senyor que fa 33
anys que és casat. A Shakespeare in
love l’amor és una dada biogràfica,
aquí és el tema.

Com s’uneixen les tres obres?
El fil argumental el dóna la conferència Els danys que causa a
la humanitat el consum del tabac, que és un monòleg d’un senyor a qui la seva dona obliga a
fer una xerrada sobre una escola de música que regenten i es
dedica a parlar de la seva vida,
perquè està fart de la dona i de
les set filles que té. Així van apareixent els altres textos, que interpreta aquest home amb el director i la secretària del centre
[Armand Villén i Màrcia Cisteró]. El prometatge parla d’una
parella que ja arrenca la relació
amb una discussió. L’ós és un
senyor que s’ha convertit en
misogin després que l’hagin
deixat nou dones i que s’enamora sense voler.

A les obres més conegudes, com Les
tres germanes i L’hort dels cirerers,
l’amor també hi és present.
Sempre es parla del pas del temps
txekhovià, però en totes les obres
hi ha una relació d’amor frustrada.
Ningú està casat amb qui toca i la
gent s’enamora de qui no toca. En
aquestes obres curtes hi ha la llavor, concentrada, de tot el que vindrà. L’ós va ser la segona obra que
va escriure, després d’Ivanov.

Així que hi ha un Txèkhov que
acaba amb final feliç?
Sí,peròveusquenoduraràgens.El
quepotéslapulsiósexual.Dramatúrgicament es podria dir que és
una comèdia en què dissecciona
elspersonatges:elsobreienveiem
el cor i les tripes. Ell deia que la seva feina de metge cirurgià era com
la seva dona, i el teatre, la seva
amant.Amblespecescurtesesnota molt: hi aboca la passió.e

Dues escoles rebran els clàssics de la Bernat
Metge de part de l’equip de Cameo, perquè
creuen que, en el món virtual en què vivim, és
molt gratificant veure que els estudiants encara
llegeixen els clàssics. L’equip de Cameo recomana que els llegeixin tant els mestres com els estudiants i considera que tenen plena vigència.

Cameo regalarà dues col·leccions
Bernat Metge a les escoles:
Escola Augusta................................... (Barcelona)
CEIP Joaquim Abril.. (Sant Fost de Campsentelles)

THE PROJECT

L’equip de The Project regalarà els clàssics a
dos centres educatius de Catalunya, perquè
creuen que s’han de començar a llegir a l’escola.
Per ells, els clàssics són una gran influència en
la cultura contemporània i la seva actualitat
els sorprèn.

The Project regalarà dues
col·leccions a les escoles:
IES Serrat i Bonastre......................... (Barcelona)
IES Vila de Gràcia.............................. (Barcelona)

