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GRAN BARCELONA
Canvi de model d’una festa tradicional

El Carnaval perd la rua central i 
expandeix la festa a tots els barris

La desfilada del Paral·lel es desinfla i es redueix a 12 
comparses després que Trias proposés eliminar-la

Unes 15.000 persones de 300 colles participen 
en les 33 comitives repartides per tota la ciutat

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

A
rminda va passar el Nadal 
a casa, a Bolívia, on va assis-
tir al casament de la seva 
germana. De Cochabamba 

es va endur fotos de la seva filla Ale-
jandra, de 9 anys, a qui espera poder 
portar a Catalunya algun dia, i tam-
bé vestits i material per al Carnaval 
de Barcelona, el del Paral·lel, el que 
des de fa un parell d’anys concentra-
va la comunitat llatina. La cita era 
ahir però, després que l’ajuntament 
proposés eliminar-la i es fes enrere, 
va ser molt menys lluïda. Arminda i 
la resta ho van donar tot i no va sem-
blar importar-los que només fossin 
12 comparses –el 2011 eren 35–. Es 
va imposar així la tesi municipal de 
tornar la festa als barris per implicar 
més el barceloní. ¿Va funcionar?

 A les sis estava previst que comen-
cés i a les sis eren pocs els que espe-
raven a la vorera. Vistes les fotos de 
l’any passat, quan el carrer dels te-
atres tenia una desena de fileres de 
públic, queda clar que aquest ha es-
tat l’any de la distribució del prota-
gonisme, ja sigui cap a Sants, on hi 
va haver una quarantena de petites 
comparses, o cap a Gràcia, on les fa-
mílies del barri i els esplais van aga-
far les regnes de la cercavila. 
 La idea, així ho diu l’ideari de 
Xavier Trias, era recuperar l’esperit 
d’alegria i participació que tenien 
els carnavals barcelonins del segle 
XVII, quan el lliure albir s’imposa-
va i no hi havia ordenances de civis-
me. Arcil Fernández, un jove boli-
vià que anava vestit de virrei en una 
comparsa que escenificava l’època 
colonial, no amagava certa tristesa 

al veure «tan poca gent» després de 
tres mesos de preparatius. En la se-
va banda musical hi havia diversos 
nois de Martorell, un grup de volun-
taris que van voler donar-los un cop 
de mà i que ahir mateix van comen-
çar a assajar les cançons tradicionals 
andines. I al darrere, les joves ballari-
nes, amb vestits plens de retalls por-
tats del seu país.
 La rua de Paral·lel no només va ser 
menys concorreguda. També més 
curta. Va perdre 500 dels 1.300 me-
tres habituals i en qüestió d’una ho-
ra i quart ja tenia el recorregut a la 
butxaca. «Moltes comparses han de-
cidit quedar-se als seus pobles aquest 
any perquè quan es va cancel·lar ja es 
van buscar la vida», va explicar un 
noi de la Federació d’Entitats Peru-
anes de Catalunya. Entre el públic, 
molt poca gent disfressada. Homes 
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Disfresses de 
virrei colonial en la 
comparsa boliviana 
de la rua del Paral·lel.

Les Mama Xuxes, 
durant la desfilada 
pels carrers del barri 
de Gràcia. 

Ballarines d’un grup 
colombià, durant 
l’exhibició llatina  
del Paral·lel.

33 La disfressa sempre ha estat una 
de les millors eines per expressar 
una reivindicació. S’han fet molts 
bromes aquests dies sobre els ves-
tits de prima de risc, molt recurrent 
en aquests temps de crisi, i sobre 
conceptes econòmics de difícil 
comprensió. Ahir, a la rua de Grà-
cia, un grup de pares va optar per 
ser d’allò més transparent tancant 
la desfilada amb una festiva defen-
sa de l’educació de qualitat. Eren 
pares i mares de l’escola Univers  
–tres anys en barracons– que havi-
en quedat a les cinc de la tarda per 
anar junts.

33 Els més grans portaven samar-
retes de color groc on es podia lle-
gir «SOS, ensenyament públic de 
qualitat», mentre que els més pe-
tits portaven la disfressa del col·le, 
indiferents al problema que patei-
xen. Els alumnes de l’escola Uni-
vers fa tres anys que estan pro-
visionalment a la plaça de John  
Lennon. La construcció definitiva 
del centre segueix en l’aire i els pa-
res es veuran per enèsim cop amb 
Educació el dia 28 de febrer per 
tractar d’aclarir el futur de l’escola. 
No acceptaran res que no sigui ai-
xecar l’edifici promès.

Gràcia tanca la desfilada amb pares 
de nens d’una escola en barracons


