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» L'Ajuntament de Barcelona publica Cuando la riqueza se codeaba con el hambre, de
Paco Villar, una immersió en la Barcelona de postguerra, en un període en què la ciutat
està sotmesa a un intens estat policia.
» La revista, el flamenc, les vedets, el jazz, les orquestres, el cinema, els bars, el music-hall,
les sales de festa, els finals de festa, nius d'art, cafès, salons de te, meublés, cases de
cites, estraperlo, prostitutes, transformistes, palleres, meuques, cases de gomes, cases de
dormir, habitacions per dormir, forats on dormir. Aquesta és la Barcelona de postguerra.
» Un retrat des del punt de vista de l'oci i la vida nocturna d'una ciutat instal·lada en la
doble moral i plena de contrastos: misèria i escassetat per a uns, riquesa i excessos per a
altres.
» Paco Villar fa un recorregut pels barris més populars –el barri Xino, el Paral·lel, la Rambla
o el carrer d’Escudellers–, i per una nova geografia de l'oci del luxe que va sorgir al voltant
de l'Eixample i la Diagonal. Una mirada extensa, complementada amb una nombrosa
il·lustració gràfica, sobre una societat que necessitava ressorgir.
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«Hi va haver ganes de reprendre l'existència truncada, de tornar a començar, de tornar a
ballar-la alegrement, ganes perceptibles a tots els nivells socials [...]. Al carrer es feia
l'impossible per fomentar l'alegria. I no només entre la gent de bé [...]. També el poble
procurava divertir-se» (Sempronio, cita del llibre).

Durant els anys següents al final de la Guerra Civil, la ciutat de Barcelona està sotmesa a la
fam i la misèria, a la repressió política, a la venjança, als afusellaments i a les cartilles de
racionament. La societat està dividida entre vencedors i vençuts, i entre rics i més pobres.
És una Barcelona de contrastos: una classe mitjana empobrida, els pobres multiplicats que
viuen una situació sense precedents i una classe alta cada vegada més rica. A tot això cal
afegir el fenomen de l'estraperlo, que va ajudar les classes més afavorides a enriquir-se.
A més d'aquesta situació de desigualtats, la societat també es va veure privada de
llibertats i controlada pel moviment de defensa de la moral i la religió imposat pel règim
franquista l'any 1941, la Liga Española Contra la Pública Inmoralidad. Aquest moviment,
juntament amb el control policial, volia limitar la vida d'oci que tenia la ciutat. Els bars i
restaurants van restringir els seus horaris; les sales de música, els teatres i cinemes, a més
dels seus horaris, van veure com els seus continguts eren sotmesos al control de la
censura. El món de l'espectacle també es va veure subjugat a la repressió, i es van
imposar grans multes als elements que no duien el segell de la censura: textos, vestuari i
cançons, entre altres.
El novembre del 1941 es va abolir la llei que s'havia decretat el 1935, durant el govern de
la II República, que prohibia la prostitució perquè es considerava una necessitat social.
«Però la tolerància admesa i defensada com a necessitat social implicava la demonització
de les prostitutes. Dit d'una altra manera, es va considerar que les dones eren les
principals responsables de la immoralitat pública i, com que constituïen un perill, es van
crear establiments penitenciaris especials destinats a internar-hi reincidents en infraccions
relacionades amb la prostitució», explica Paco Villar.
Aquesta situació d'aparent permissivitat davant la prostitució i, com a conseqüència, cap a
les prostitutes, era una arma de doble tall ja que per sobre de tot imperava la moral i es
penalitzava qualsevol manifestació «indecorosa».
La situació de pobresa i les conseqüències personals de la guerra (que va deixar un gran
nombre de dones vídues o separades, dones joves sense futur) va provocar una eclosió de
la prostitució, de meublés i de cases de prostitució. «Un informe de la Delegación del
Patronato de la Mujer constatava l'existència de 101 meublés i 120 cases de prostitució
censades l'any 1943. Dos anys després, en un altre informe emès, la suma dels dos tipus
d'establiments assolia la xifra de 383, i es quantificava el nombre de dones que
públicament o clandestinament exercien la prostitució en cinquanta mil», detalla l'autor.
Tanmateix, la necessitat de ressorgir d'una societat sotmesa va ser més forta que la
situació de prohibició i de censura imposada pel règim i, com a conseqüència, a
Barcelona va sorgir un període de renaixement des de l'oci i la vida nocturna, la Barcelona
de la doble moral allotjada al barri Xino, el Paral·lel, la Rambla, el carrer d'Escudellers,
però també a la Diagonal i a l'Eixample.
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EL BARRI XINO

«Allà només s'hi veia gent derrotada, devorada per la fam i per tota mena de malalties,
que mirava la mort cara a cara. Els més afavorits duien parracs i espardenyes, però sovint
es podien trobar individus que duien el cos embolicat amb diaris per protegir-se del fred i
feien servir cartrons i draps enrotllats com a sabates» (Paco Villar).
Les conseqüències de la guerra deixen el barri Xino, que havia estat un dels atractius
turístics més importants de la ciutat abans del conflicte, en una situació lamentable. Els
bombardejos havien arrasat la majoria de les edificacions. L'any 1941 l'Ajuntament
recupera un antic projecte que volia obrir una gran via per unir les Drassanes i el carrer de
Muntaner i que dividiria en dos el que seria el districte cinquè. Gràcies a aquest projecte
s'acabaria amb el barri Xino, el barri dels anarquistes i de la pornografia.
Entre el 1944 i el 1946 es van formalitzar els expedients d'expropiació, però quedava la
fase d'enderrocament d'un espai en què vivien mil onze persones, i no hi havia cap lloc
per reubicar-les. La reforma va trigar deu anys. El primer tram d'aquesta gran via,
l'avinguda García Morato, no es va enllestir fins a la dècada dels anys seixanta.
Malgrat tot, el barri Xino continuava sent un barri de carrers truculents, de prostitució i de
bordells, que tenia l'epicentre al carrer de les Tàpies. Hi destacava la sala de festes
Barcelona de noche, que va substituir l'èxit que va glorificar La Criolla, i oferia varietats,
jotes i swing.
Quan les cases de prostitució es van obrir per ordre del règim, es van multiplicar les cases
de cites, els bordells i també la prostitució clandestina, en què destacava la de menors
d'edat. Va sorgir la figura de les «pajilleras» que solien rondar les sales de cinema, com El
Diana. A la mateixa zona es podien trobar els bordells més populars: El Recreo, El Jardín,
La Flecha, La paloma Blanca, La Sirena o La Cubista. També hi havia els del carrer d'en
Robador, el centre neuràlgic dels bordells: El Recreo, La Gaucha i El Jardín. Aquests van
sobreviure a la postguerra, mentre que Casa Vicens, el bordell més antic del carrer,
conegut també com As de Oros perquè s'hi rifaven les dones per deu cèntims, no va
durar. També van continuar oberts els tradicionals negocis de cases de gomes (com La
Cosmopolita i la Clínica Bola de Oro) i de vies urinàries.
Pel que fa als establiments nocturns, locals emblemàtics com La Criolla, Casa Sacristán, el
Manquet (el bordell del Portal de Santa Madrona) o el Colmado Flamenco, havien
desaparegut. Alguns van aconseguir sobreviure a la guerra, uns espanyolitzant el seu nom,
com el Trink-Halle que va passar a dir-se Covadonga, el Cabaret Hollywood o la Sala de
Fiestas Casablanca; uns altres ho van fer amagant el seu nom, com el London Bar. Uns
altres locals van sobreviure, sense més ni més, però en absoluta decadència. Aquest va
ser el cas del Madame Petit, el Villa Rosa –pel qual havien desfilat Carmen Amaya, la
Faraona i la Sevillana–, La Taverna dels Cantaires –un oasi al marge de la resta del carrer
on es podia escoltar òpera, sarsuela o poesia i on es reunien les grans figures de l'època
com ara Dalí, Jacinto Benavente o Eduardo Zamacois–, o la Bodega Bohemia, que també
van haver de fer front a la competència quan van obrir nous locals com el bar Pastís i el
Kentucky.
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El mercat ambulant que feia trenta anys que s'hi instal·lava, lluny d'extingir-se, es va
estendre a causa de la situació de pobresa. Amb centenars de parades a terra, allà es
podia trobar qualsevol cosa. Tot es podia vendre, des d'aliments fins a cartilles de
racionament. Va sorgir el mercat negre. Quan es recollien les parades, apareixia la
prostitució més miserable, les anomenades «gateres», l'objectiu de les quals era robar a
les seves víctimes tot el que fos possible. A altes hores de la nit, el panorama no millorava,
ja que totes aquestes persones sense llar es concentraven a les cases de dormir, com Casa
Jaime, La Mina, Casa Pitoño, entre moltes altres. Captaires, mutilats, malalts, alcohòlics...
Però aquesta no era l'última baula i aquells que no es podien permetre passar la nit en
una casa de dormir, ho feien a qualsevol lloc: en espais en ruïnes, solars, coves, etc. Les
tavernes, les bodegues, les cases de menjars i les cases de dormir eren els negocis que
més prosperaven, en una atmosfera indigent.
En aquest panorama, el Teatro Circo Barcelonés, inaugurat el 1939, expropiat i enderrocat
el 1949, es mantenia dempeus amb actuacions de varietats, circ, melodrames, òpera,
flamenc i, durant un temps –poc–, alguns números de transformistes i imitadors
d'estrelles. Hi van passar les figures més emblemàtiques del moment.
Els transformistes, anomenats vulgarment «invertits» fins que el Sindicato Provincial de
Espectáculos va decidir anomenar-los «artistes masculins coreogràfics», estaven
concentrats al barri Xino. L'espectacle que oferien estava inclòs en les varietats, que van
viure el seu màxim apogeu en els anys quaranta. Quan es va instaurar als cinemes el final
de festa (després de la projecció de la pel·lícula), s’hi va incloure aquest espectacle. Això
va fer que la presència dels transformistes s'estengués per altres punts de la ciutat fins que
el Sindicato els va prohibir actuar tret que estiguessin acompanyats d'una dona. L'any
1947 es va aixecar la prohibició.
El carrer del Conde del Asalto, o Nou de la Rambla, no va perdre la seva activitat tot i la
prostitució. S'hi concentraven més de cent set bars, com el Covadonga –antic Trink-Halle–
, el Bobinó, el London Bar o el Bar Edén, un petit local conegut per la gramola que va
emetre per primer cop a Barcelona la trompeta de Louis Armstrong. O bars que oferien
música en directe com la Bodega Bohemia, que havia estat una adrogueria i una
xarcuteria, el Salón Casablanca i el cabaret La Marina.
El Cine Edén i El Palacio del Arte van instaurar el final de festa els caps de setmana, amb
música en directe, homenatges a grans artistes i concursos, després de la projecció.
L'auge de la carrera d'artista va fer sorgir una nova figura: l'agent artístic.
LA RAMBLA

El canvi d'ubicació que va patir el barri Xino, concentrat fins a aquell moment al carrer del
Cid, va repercutir a les vies adjacents i va estendre així la degradació social existent.
Amb l'entrada de les tropes franquistes i les conseqüents repressions, el final de la Rambla
també va tenir les seves seqüeles: tots els locals nocturns havien de tancar a la una de la
matinada. Tertúlies d'artistes i reunions d'empresaris es van traslladar a llocs com les
cadires que hi havia a Canaletes i al Principal Palacio (antic Principal Palace), que es va
reobrir l'abril del 1939, un local simbòlic que va acabar alternant música i cinema.
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La prostitució, activa les vint-i-quatre hores del dia i acompanyada de misèria i
degradació, ocupava la part baixa de la Rambla: la plaça del Teatre i la rambla de Santa
Mònica. Però la vida continuava. Un dels locals mítics de la Rambla, Casa Juan, va haver
de lluitar contra nous competidors com ara la reobertura del restaurant Casa Amaya o el
Frontón Colón, un dels locals més moderns i amb capacitat per a més de dues mil cinccentes persones que, a més de promoure la pilota basca, incitava a la prostitució. També
va sorgir un nou espai, Los Cabales, una cantina flamenca que, juntament amb les ja
existents com El Sanlúcar, l’Andalucía Bar i Los Candiles, deixava impregnada l'empremta
flamenca al barri. Es van tancar locals emblemàtics i es van obrir pas noves tendències.
Un altre element que va contribuir a aquest canvi de tendències va ser el
desembarcament, l'any 1951, de la Sisena Flota nord-americana, la presència de la qual va
obrir una via d'ingressos. Tots els locals es van mostrar oberts a rebre els seus membres.
Es van canviar cartells del castellà a l'anglès i es podia pagar en dòlars.
Mentre això succeïa a la part més baixa de la Rambla, un local acollia la vida nocturna de
la ciutat sota l'atmosfera més intimista: el Saratoga. S'havia inaugurat l'any 1945 i estava al
carrer del Pi. Arran de l'èxit del Saratoga, els seus propietaris van obrir una nova sala de
festes, el Zoco Club, que l'any 1951 va ser substituïda pel Sanssouci.
Altres locals van tornar a obrir les seves portes, com el León de Oro, un antic cafè
reconvertit a l'estil flamenc que, sense deixar de ser freqüentat per artistes i empresaris,
també era la fita del col·lectiu taurí. Un altre local d'ambient taurí era El Charco de la Pava,
inaugurat el 1947, a l'interior del qual es reproduïa una arena taurina i en què
s'organitzaven tertúlies sobre corrides de toros de Barcelona. Hi van assistir el torero
Manolete, Antonio González «El Pescaílla» –que hi va conèixer la que seria la seva dona,
Lola Flores–, Manolo Caracol o Carmen Amaya.
Els antics cabarets, rebatejats com a sales de festes, oferien programació musical i de
varietats cada dia. Entre aquests hi havia La Buena Sombra o El Excelsior, reconvertit en
Club de Arte Excelsior. El varietats Catalán va incorporar el jazz al seu repertori.
L'octubre del 1950 es va inaugurar el Folies, un local que oferia una programació a l'estil
parisenc i que va comptar amb les principals vedets del moment: l'espanyola Gema del
Río i la francesa Michèle Richard. Aquest nou espai va provocar que l'alta societat
barcelonina tornés a quedar a la Rambla, fins que el 1954 va tancar les seves portes.
Al carrer d'Escudellers es van concentrar locals que oferien tapes com el peixet fregit, els
calamars i les gambes a la planxa o amb allada. Eren tavernes folklòriques i cases de
menjars com La Hostería del Laurel, La Prueba, Los cuatro Hermanos, La Concha o El
Buen Humor. Un dels locals més importants era Los Caracoles, inaugurat el 1835, un espai
al qual anava la «Barcelona popular». També hi havia el Grill Room, inaugurat el 1916,
conegut pels balls nocturns protagonitzats per prostitutes. Unes quantes cases de cites,
com el Chalet del Moro, formaven el paisatge de la Rambla.
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EL PARAL·LEL

Una de les vies més importants quan parlem d'espectacle era el Paral·lel. Teatres i
cinemes envoltaven el carrer. La situació de crisi econòmica, les restriccions imposades pel
règim, els talls de fluid i la censura no van aconseguir que els empresaris renunciessin a
sortir-se’n, van adaptar les seves sales a la projecció de pel·lícules. A més dels cinemes
América, Avenida i Hora, alguns teatres com l'Arnau, l'Español, el Condal i el Talía van
reconvertir les seves sales en cinemes que oferien finals de festa amenitzats amb
l'anomenada música moderna, el jazz. El descens d'assistència a la zona havia estat
considerable a causa de l'èxit dels frontons Nuevo Mundo, al número 50, i Barcelona, al
número 111 del carrer del Conde del Asalto. El swing i el hot, els estils predominants del
jazz, van fer renéixer el Paral·lel, i les orquestres van començar a actuar als teatres i
cinemes. Un altre element decisiu en el ressorgiment de la via va ser la creació de la Festa
Major del Paral·lel l'any 1943. Del 23 de juliol al 12 d'agost va concentrar l'actuació de
grups, orquestres, vocalistes de jazz, que van donar una empenta al desenvolupament de
la vida dels cafès. Entre tots aquells locals destacava el Cafè Español. Fundat l'any 1895,
va ser un dels locals més importants, i va viure el seu màxim apogeu durant el període
anterior a la guerra.
Els teatres que van mantenir la seva activat van ser el Victoria i el Nuevo, per on van
passar grans figures de l'època com ara Gloria Alcaraz, Jaume Miret o Marcos Redondo,
entre altres, que van exhibir espectacles de sarsuela, o el Teatro Cómico, que es va
centrar en la revista.
També van ser espais molt reconeguts i pels quals van circular artistes importants El Café
del Teatro Nuevo i el Café Paralelo, en què va actuar per primera vegada Rosita Ferrer i
que, a més, va funcionar com a niu d'art. Tanmateix, els nius d'art no eren només als grans
cafès: altres locals més senzills, com El Club del Artista El Chipirón, Ambos Mundos o el
Bar Arnau, també els van instaurar.
Un dels esdeveniments més destacats va ser la reobertura d'El Molino. L'any 1944
Francisco Serrano es va fer càrrec de la sala i va contractar la Bella Dorita. A partir d'aquell
moment El Molino va viure els seus anys d'esplendor, ja que juntament amb el Café
Concierto Sevilla eren les úniques sales que oferien espectacle de music-hall.
El fet que va transformar la nit barcelonina va ser la irrupció de la companyia de revistes
vieneses que es va presentar al Teatro Cómico el 1942 i que va tenir anys d'èxit gràcies al
seu caràcter internacional i el seu estil innovador.
La sala que va regnar en la nit barcelonina gràcies a les seves dimensions i als espectacles
de revista que oferia va ser l'Olimpia, que posteriorment es va conèixer com El Palacio del
Jazz, ja que tenia un dels escenaris més grans del món, amb capacitat per a sis mil
espectadors, una pista de circ reconvertible en piscina, un saló de ball i un cafè. A més, va
ser la sala pionera a l'hora d'acollir el jazz i s'hi van celebrar els concerts més grans.
L'Olimpia representava un orgull per a la ciutat. Només era equiparable al Teatro Condal,
pel que fa a l'aposta pel jazz.
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El ritme del jazz va inundar les nits barcelonines i va causar furor en tota la societat.
L'Amaya, de dimensions més discretes, també va ser conegut com la Meca de la nova
religió o el Palacio de la Música Moderna. S'hi podia ballar swing d'una manera més
agosarada que a la resta de locals i s'hi podia concursar. La seva fama va aconseguir anar
més enllà del Paral·lel i va ser símbol de modernitat.

L'EIXAMPLE

Si abans de la guerra a l'Eixample amb prou feines hi havia oci nocturn, ja que es
concentrava bàsicament entre el barri Xino, la Rambla i el Paral·lel, durant la postguerra la
situació va canviar. Llocs com la sala Rigat, coneguda perquè va oferir els primers
espectacles de música llatina, el Club Trébol o la sala de festes Río, la decoració de la qual
evocava Rio de Janeiro, van marcar una fita.
La ciutat, que vivia un procés de transformació arquitectònica, va experimentar la irrupció
del mercat financer, amb l'obertura del Banco Español de Crédito, el Banco de Bilbao i el
Banco de España, i l'obertura de nous comerços de moda com ara Bel, Magda, Gonzalo
Comella, Loewe o la joieria Roca, especialment entre la plaça de Catalunya i el passeig de
Gràcia. S'hi van obrir llibreries com la Dalmau, l'Argos, la Francesa, la Carroggio i la
Occidente.
L'any 1941 es va inaugurar el reconvertit Palacio Marcet al Teatro Comedia que oferia els
serveis de sala de cinema, i que s'afegia als ja existents com el Fémina, el Fantasio el Publi
o el Savoy. L'auge de la pilota basca també va incitar l'obertura del Frontón Condal. I els
antics bars o establiments de begudes van passar a anomenar-se salons de te o de festes.
Aquest va ser el cas de La Puñalada, l'Euskadi o el Salón Rosa. Aquest últim tampoc es va
lliurar de la prostitució clandestina. Dos antics cafès-bar, Casa Llibre i El Grill del Ritz, van
reprendre la seva activitat. Casa Llibre oferia concerts de música clàssica, i El Grill del Ritz,
concerts de jazz.
La rambla de Catalunya i el carrer d'Aragó també es van afegir a la ruta nocturna amb el
Miami, el Kursaal o el Marfil. Un dels més importants, però, va ser el Shanghái, rebatejat
amb el nom de Bolero, en què van actuar figures com Alady, Vicente Escudero, Estrellita
Castro i Carmen de Triana.
La Bodega del Calderón, integrada al Teatro Calderón i el cinema Cristina, oferia servei de
restauració i una programació de qualitat, com ara l'actuació de l'orquestra de Mario
Visconti. El local estava preparat per rebre un públic distingit.
Van aparèixer altres llocs a la Dreta de l'Eixample, com el Florida Bar, que tres anys
després va canviar el seu nom pel de Guinea. Aquests locals, en paraules de Francisco
González Ledesma, eren llocs, «on la riquesa es feia amb la fam, recintes de pròcer que
tria i de noia a la qual mai han permès triar».
La prostitució se cenyia als locals més elegants: salons de te, sales de festes o locals de
moda. Un d'aquests locals va ser El Parador del Hidalgo, un saló de te, bar i restaurant
freqüentat per les autoritats franquistes i l'alta burgesia. Luxe, desig i prostitució,
especialment de dones joves. Un altre lloc especial va ser el Marfil, freqüentat per homes
de negocis, solters o casats, que busquen «dones lliures de prejudicis», les anomenades
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meuques. També hi assistien dones casades. A més d'aquests locals, també entraven en
aquest circuit el Navarra, La Puñalada o El Guinea.
L'Esquerra de l'Eixample rebia una clientela més popular i s'hi va establir un nombre
considerable de cases de prostitució. El carrer d'Aribau es va caracteritzar perquè hi
vivien, en gran part, les amants o amigues de gent amb diners que vivien als pisos baixos
dels edificis. Tot i amb això, els principals enclavaments de la prostitució a aquesta banda
de l'Eixample estaven entre els carrers del Consell de Cent i de la Diputació, entre Aribau
i Balmes, i entre la Gran Via i el carrer de Sepúlveda.
Cal destacar la Casita Blanca com un dels meublés més mítics ja des del període anterior a
la Guerra Civil, però que va viure la seva època d'esplendor en la postguerra.
Als carrers d'Aribau, Muntaner, Diputació, Consell de Cent o Floridablanca, es van
assentar un gran nombre de salons de ball, bars i balls-taxi, entre els quals va destacar la
sala Gran Price, amb capacitat per a cinc mil persones, el Metropolitano que, a més, oferia
balls familiars, i l'Emporium. La sala de festes per excel·lència, però, va ser Rio, decorada
al més pur estil dels night clubs de Nova York.
Els nius d'art també hi van tenir el seu espai. Va destacar la sala d'espectacles La Bola de
Oro, a l'interior del Bar Venecia, al saló del qual feia cinquanta anys que s'organitzaven
balls familiars i que constava de mostrador de begudes, llotges a platea i llotges al pis
superior circular.

LA DIAGONAL

La coneguda inicialment com a avinguda del Generalísimo, una via plena de solars, i que
avui és l'avinguda Diagonal, va experimentar una transformació tan gran durant la
postguerra que va acabar prenent el protagonisme al passeig de Gràcia. Era una avinguda
moderna i distingida, plena de comerços.
Si parlem d'oci, un dels locals pioners del 1939 va ser la pastisseria i bomboneria
Parellada, que va ser inaugurada originalment el 1929, però clausurada durant els anys
1937 i 1938. Un altre, del 1940, va ser el bar Bagatela, que tenia una decoració moderna i,
a més, terrassa. Posteriorment va obrir el Salón Estoril, que després es va conèixer com a
Granjas La Catalana. El va seguir el que es va qualificar com el millor restaurant de la
ciutat, el Finisterre, que tenia una exposició de marisqueria. L'any 1945 es va fundar el
saló de te Sacha, que va tenir una gran acollida. Tanmateix, el local que definia millor el
que representava l'avinguda va ser el Windsor Palace, que tenia la sala de cinema més
elegant de la ciutat, a més de bar, sala de festes i restaurant.
A la plaça de Calvo Sotelo es van concentrar uns quants locals que li van donar fama: el
bar Mery, el saló de te Arnaiz, el cafè i restaurant Sándor i la sala de festes Rialto. Era la
zona de Barcelona més freqüentada durant les hores de sol. Tanmateix, el local que el
1946 va glorificar la plaça va ser la sala de festes Lamoga, que tenia una decoració
exquisida, dues plantes amb sengles pistes de ball, un enorme escenari, grans làmpades,
miralls i estàtues. A Lamoga va actuar per primer cop a Barcelona el quintet de jazz negre
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Johnson, tot i que no va tenir gaire èxit. Aquest fracàs va provocar un canvi de rumb i el
juliol del 1948 hi va debutar la Bella Dorita.
De Calvo Sotelo a la Diagonal, i vertebrant el pas cap al Turó Park, l'avinguda de Pearson
o la carretera d'Esplugues, es van concentrar una sèrie de restaurants elegants amb jardí,
com El Cortijo, Monterrey, Rosaleda, Cactos, Copacabana, Bahía o Jardines Casblanca,
amb ball amenitzat per la música de les orquestres de jazz de moda i els millors vocalistes.
Aquests restaurants amb jardí van revolucionar la vida nocturna. S'hi reunien les autoritats
del règim, la burgesia, els estraperlistes i els nous rics.
Cal destacar la figura de Bernard Hilda i la seva orquestra, que va amenitzar les nits del
Copacabana i que va actuar com a pol d'atracció de grans artistes i personatges
importants com Eva Perón.
L'any 1945 es va inaugurar el Patín Hockey Club, que va ser la primera pista de patinatge
d'Espanya. Era a la plaça de Calvo Sotelo, al solar situat entre Infanta Carlota, Comte
d'Urgell i Comte de Borrell.
L'avinguda Diagonal es va transformar en el carrer més majestuós de la ciutat, però
aquella Barcelona tenia una part fosca. D'una banda, es va convertir en el lloc més
apropiat per a les reivindicacions polítiques i els actes de sabotatge, i de l'altra, de nit
deixava de ser un espai elegant i els seus carrers es transformaven en un passeig de
prostitució.

PACO VILLAR (Barcelona, 1961)

És l'autor de diversos llibres vinculats a la ciutat de Barcelona: Historia y leyenda del Barrio
Chino, Ed. La Campana (1996); La ciudad de los cafés. 1750-1880, edició en castellà i en
català publicada per Ed. La Campana/Ajuntament de Barcelona (2009), que va rebre el
premi Qwerty 2009 a la millor publicació sobre Barcelona; Baños de mar. Cuando la playa
de Barcelona aún no era playa, publicat per l'Ajuntament de Barcelona (2012) en català i
castellà; Barcelona ciudad de cafés 1880-1936, Edicions Viena/Ajuntament de Barcelona
(2013) i, La Criolla. La puerta dorada del Barrio Chino, Ed. Comanegra/Ajuntament de
Barcelona (2017). A més, ha col·laborat en la redacció de l'obra Gran Enciclopèdia de
Barcelona, elaborada pel Grup Enciclopèdia Catalana i l'Ajuntament de Barcelona (20052006). També va participar en l'exposició «Guia secreta de la Rambla» (2010), amb dos
articles per al catàleg de l'exposició titulats «La Criolla. El gran cabaret del barri Xino,
entre el mite i la realitat» i «La Rambla, centre de la vida nocturna elegant i desbocada en
una època llegendària de Barcelona». Va ser assessor de l'exposició «El Paral·lel, 18941939» (2012), organitzada pel CCCB. Per al catàleg de la mateixa exposició va escriure un
article titulat «La prostitució al Districte Cinquè durant el període 1900-1914». Va
col·laborar en les Jornades i en el llibre «Història del turisme a la ciutat e Barcelona»
(coord. Saida Palou), amb «La Barcelona de nit i el turisme (1888-1936)», Barcelona (2016).

Per a més informació:
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/
Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com

9

10

