
La perifèria de la ciutat, culturalment i
socialment molt més activa, representa
una nova força de la ciutat davant del
mític i bohemi París de postal

SERGI PICAZO

es agències de viatges oferei-
xen un París de postal que es

pot recórrer a toc de xiulet en
tres dies: Torre Eiffel, Camps Eli-
sis, una mica de Louvre, un pica-
paret al Sacré Cœur de Mont-
martre, un cafè amb llet per cinc
euros al Barri Llatí, i cap a l’ho-
tel. Uf! París viu i pateix aquest
turisme. Els 25 milions de visi-
tants que rep cada any l’urbs
més visitada del món volen fo-
tografiar el París que va del segle
XVIII al Maig del 68. I res més!
L’Ajuntament parisenc, doncs,
s’esforça a conservar el patrimo-
ni com a principal font de rique-
sa. La preservació de tants segles
de capitalitat cultural mundial,
però, ofega les iniciatives con-
temporànies. Totes? No! Com
autèntics gals enfrontats a Ro-
ma, una munió d’artistes, acti-
vistes socials i intel·lectuals de
nova fornada estan construint
un nou Paname –París en argot–
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per tornar a ser la Ciutat Llum.
El problema és que encara no

surten als mapes turístics.
París vol deixar de ser, tot i que

no sap com, una ciutat museu
amb un sacralitzat macrocentre
històric monumental. Els artis-
tes ja no es troben a Montmartre
o Montparnasse. Ara ho fan a
Bellville o als districtes 11 i 13. El
París cultural ja no és el que fre-
qüentaven els existencialistes:
el Café de Flore, el seu lloc de re-
unió, és avui ple de turistes que
paguen preus desorbitats per a
qualsevol filòsof; ni el dels artis-
tes d’avantguarda: Le Lapin Agi-
le, on anaven Picasso, Modiglia-
ni o Apollinaire... a Montmar-
tre, ídem; ni tampoc és ja el París
de la chanson française: l’Olym-
pia sobreviu i el Trois Baudets ha
reobert, però les masses preferei-
xen els macroconcerts de l’Om-
nisports Bercy i de l’Stade de
France. El París literari de Saint
Germain des Prés i del Barri Llatí
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La Bibliothèque Nationale de França (2005) o el museu del
Quai Branly (2006) són les últimes grans aportacions

arquitectòniques de la capital francesa. / SERGI PICAZO
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segueix viu, però més esnob i
adinerat que mai. A Saint Ger-
main, hi ha galeries de fotogra-
fia, pintura i escultura, però les
que marquen tendència són ara
al Marais, i al Barri Llatí segueix
havent-hi les millors llibreries,
però l’entorn no té la força d’an-
tany.

Els nous monuments, com
són la Piràmide del Louvre, el
Gran Arc de la Défense o el mu-
seu del Quai Branly rivalitzen ja
en nombre de visitants amb vells
monuments com ara la Torre
Eiffel, el Palais Royal o l’obelisc
de la Concòrdia. La força social i
política s’ha traslladat del Barri
Llatí i la Sorbona cap als barris
populars de la perifèria i, fins i
tot, fins a l’anomenada «ban-
lieue sensible», els suburbis de
Saint Denis, Clichy o Sarcelles.
En definitiva, la Rive Droite i la
perifèria han començat
a guanyar la partida a la
històrica guanyadora, la
Rive Gauche.

París, pàtria de la mo-
da i bressol de la gastro-
nomia, té el risc de que-
dar empantanada en
una ciutat museu i into-
cable. El seu títol de capi-
tal cultural del món, que
ostentava orgullosa al
segle XIX o, fins al Maig
del 68, ha passat avui a
mans de Berlín, Nova
York, Londres, Tòquio o
fins i tot Barcelona.
Aquestes ciutats desca-
rades segueixen irra-
diant, no tenen por del
canvi i atreuen la majo-
ria de cool hunters del planeta.

París es mor?
La capital de França, segons un
especial sobre urbanisme del
diari Libération, ha quedat en-
dormiscada entorn un centre
històric sacralitzat des de fa dè-
cades, amb l’excepció d’una cer-
ta explosió arquitectònica als
anys de presidència de François
Mitterrand. «París s’està trans-
formant en una ciutat museu i
prou?», es pregunta el rotatiu. Al
centre, als barris carregats d’his-

tòria i monuments, tot és luxe,
calma i voluptuositat. Per con-
tra, al cinturó perifèric i als barris
populars –malgrat el procés de
gentrificació– és on avui es pro-
dueixen, segons el Libé, els can-
vis del París del segle XXI.

L’arquitectura esdevé metàfo-
ra de l’estat d’ànim de la ciutat.
Tret d’honroses excepcions com
l’Òpera Bastilla (1989), la Pirà-
mide del Louvre (1989), el mer-
cat Saint Honoré (1996, de Ri-
card Bofill), la Bibliothèque Na-
tionale (2005) o el museu del
Quai Branly (2006), la trama ur-
bana i arquitectònica parisenca
no s’ha mogut en 30 anys en
comparació amb altres capitals.
Canviar mai no és fàcil, però a
París és gairebé impossible. Tots
aquests nous edificis, que avui ja
són emblemàtics, van ser en el
seu dia diana de les crítiques. «La

gent ve a París per trobar el patri-
moni, no la modernitat», diu
Dominique Alba, director del
centre d’informació urbanística
de la ciutat.

Tanmateix, el futur París ja no
es representaria cap endins, sinó
cap enfora. El projecte anome-
nat Gran París, impulsat en
constants discussions per l’alcal-
de parisenc d’esquerres Bertrand
Delanoë i el president francès de
dretes Nicolas Sarkozy, s’ha pro-
posat engrandir i redissenyar la
ciutat sense tocar res intramurs.

L’equip d’arquitectes vol allar-
gar la ciutat fins a l’Atlàntic i
apostar per la construcció de
«noves torres Eiffel», és a dir,
d’edificis simbòlics i emblemà-
tics, als suburbis per crear una
nova identitat parisenca.

El moviment ve de fora
Sota les llambordes de la immo-
bilitat, però, hi ha qui no s’ha
aturat mai. Paname batega, i fort.
Els preus dels tallers i dels estudis
han expulsat joves estudiants i
creadors culturals –en el sentit
ampli– cap als districtes perifè-
rics –11, 19 i 20, d’una banda, i
13 de l’altra– o fins a la banlieue.
Allà, per sort, s’han barrejat amb
una fortalesa cultural arribada
d’arreu, sobretot de les antigues
colònies franceses.

París és, entre altres coses, una
de les ciutats africanes més po-
blades del món, ja que segueix
atraient –a banda de milers de
treballadors– bona part dels in-
tel·lectuals, artistes i músics de
l’Àfrica negra o del Magrib.
Avui, com ja succeïa en els
temps de l’escriptor martini-
quès Aimé Cesaire i el senegalès
Leopold Senghor o als anys del
músic malià Salif Keita i el sene-
galès Yossou N’Dour, els artistes
d’arreu i els d’aquí s’ajunten per
experimentar noves formes.
L’actor i escriptor Rachid Djaii-
dani, la dirigent política de
l’UMP Rama Yade o grups musi-
cals com Zebda són alguns dels
fruits més coneguts. La nova for-
nada d’activistes culturals i so-
cials, alguns sense cognoms
francòfons però radicalment
francesos, està removent els fo-
naments de la tan museïficada
cultura francesa superant per so-
ta i per l’esquerra el debat sobre
la identitat francesa.

En l’àmbit cultural, el turista
despert pot sortir del circuit cul-
tural clàssic –Louvre, Orsay, ga-
leries d’art a Saint Germain i mu-
sicals al Châtelet– per trobar un
París on s’està experimentant
més que comerciant. Els barris
de Belleville o Ménilmontant, al
districte 20, i algunes zones de
l’11 i el 13, estan plens de tallers

Un bobo, o bohémien
bourgeois, és una persona
amb un bon salari però
amb interessos culturals i
preocupacions socials, i fi-
gura emblemàtica de la
nova societat parisenca. El
fenomen irreversible de la
boboïficació dels barris po-
pulars, sobretot l’11, 13 o
20, els històricament més
populars, ha modificat els
hàbits de consum i oci de
París. La boboïficació ha
provocat l’encariment
dels pisos i un excés d’ar-
tificialitat, però també ha
revitalitzat zones deca-
dents gràcies al petit co-
merç, cafès i centres cul-
turals.

Fenomen
«bobo»

La Défense és el centre financer i l’única zona amb gratacels de París. / S.P.
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Ja fa moltes dècades que el
pop i el rock francès, amb
grups emblemàtics com Domi-
nique A, Louise Attaque o Noir
Désir, van substituir la chanson
française com a principal feno-
men de masses musical. Benja-
min Biolay és l’única icona que
pot considerar-se hereva dels
Brel, Brassens o Piaf. Ara, el hip-
hop és el nou estil que triomfa
als Ipods dels joves tant si vi-
uen al centre de París com a la
banlieue. El hip-hop és la nova
cançó protesta, tot i ser políti-
cament incorrecta i a vegades
masclista. Rimadors del hip-
hop, com ara NTM, IAM o Ke-
ny Arkana, es presenten com la
veu d’una generació silenciada
per la França blanca i oficial.
Paral·lelament, amb influències
musicals àrabs o balcàniques,
grups com Massilia, Tryo o
Mouss & Hakim segueixen
l’exemple de Zebda o l’Or-
chestre National de Barbès.

Baudelaire, Rimbaud o Apo-
llinaire se sorprendrien de l’èxit
actual entre el jovent d’una
mena de poesia declamada
sense música anomenada
slam. L’artista Grand Corps
Malade, un jove de Saint Denis
que va patir una greu lesió a
l’esquena, va vendre al 2006
més de 600.000 discos de slam
i es va convertir en un feno-
men sociocultural, del qual
avui es pot gaudir en locals
com el Café Culturel de Saint
Denis o el Culture Rapide-Ca-
baret Populaire de Belleville.

La pintura també va decidir
sortir dels museus del Louvre,
Pompidou o d’Orsay per trans-
formar els murs grisos de la
ciutat. La cultura del grafit ha
obtingut un ressò social i me-
diàtic mai vist. Centenars de
façanes abandonades –mai del
centre– estan ocupades ara per
grans murals en gran format i
alta qualitat. Artistes ja recone-
guts com són Ben o Nemo han
escampat amb èxit l’art del
grafit a l’estil Banksy.

«Hip-hop» i
grafits

El cinema
Méliès, a la

ciutat de
Montreuil, als

afores de París,
allotja l’estudi

on va gravar els
seus films el

gran cineasta
francès./ SERGI

PICAZO
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d’artistes, estudis d’arqui-
tectes, bars amb música
en directe, centres cultu-
rals... Hi van a treballar jo-
ves i no tan joves. Fins i
tot, arquitectes com Jean
Nouvel, l’autor de la Tor-
re Agbar de Barcelona, té
la seu en un cul-de-sac
sense encant a l’11. Al seu
costat, les manifestacions
artístiques més alternati-
ves també troben espai
per innovar i intercanviar
a centres ocupats com La
Miroiterie (Ménilmon-
tant, 20) o el Théâtre de
Verre (La Chapelle, 18).

A més, en una política
de l’Ajuntament de París i
l’Estat francès, les institu-
cions i festivals culturals
s’estan descentralitzant
sense abandonar París. La
perifèria disposa ja d’un
gran festival musical, el
Banlieues Bleues, i també
de l’Stade de France –on
es fan macroconcerts–, la
Casa de la Música a Bo-
bigny, el teatre L’Aleph a
Ivry o la Fundació Vuit-
ton per a la Creació al Bois
de Boulogne. I dins de Pa-
rís, però, als barris històri-
cament més degradats,
l’Ajuntament socialista
ha afavorit la ubicació
d’espais de creació com el
104 –al 18– o de Les Frigos
–al 13–, la Ciutat de les Ciències i
l’Auditori de La Villette –al 19– o
l’exquisida Bibliothèque Natio-
nale –al 13– i alguns edificis de la
Sorbona al 19.

Casualitats o no, el diari Le Mon-
de va demanar a l’escriptor barce-
loní Enrique Vila-Matas quins
eren els seus indrets preferits a Pa-
rís. Va respondre: els cafès de
Montparnasse, les llibreries de
Saint Germain i el carrer Vaneau
del districte 7, és a dir, exactament
el París mític i tòpic. És normal. Pe-
rò si Vila-Matas hagués viscut allà
els millors anys de la seva joventut
al segle XXI en lloc dels anys setan-
ta, segurament citaria d’altres in-
drets per recomanar perquè, com
ell ironitza, «París no s’acaba mai».

1. Belleville i Ménilmontant.
Recórrer els murals de grafits,
menjar als restaurants de cuscús
i xerrar amb els entranyables
avis àrabs, jueus o xinesos.

2. El Marais. El barri cool, gai i
fashion. Perdre’s pels patis dels
seus antics hôtels particulars i
gaudir del silenci en les places
menys conegudes.

3. El districte 13 s’ha convertit
en l’estrella de la ciutat. Amb la
Bibliothèque Nationale, els ta-
llers d’artistes de Les Frigos i el
barri de La Butte aux Cailles, la
joia de la corona.

10 propostes per conèixer el «nou» París
4. El llac del parc de les But-
tes Chaumont, la gespa per es-
tirar-se del Parc Montsouris o el
mirador del parc de Belleville per
gaudir de la natura urbana.

5. Canal Saint Martin. Lloc
ideal, modern i amb un toc cul-
tural per fer-hi un pícnic a la nit
amb vins, formatges i embotits.

6. En lloc dels mítics Café de
la Paix o Dôme, són més reco-
manables i barats el Cafè Aux
Follies (Belleville) o Le Rendez-
vous des Amis (Montmartre).

7. Comprar aliments al mercat
del bulevard Belleville (20) –di-

marts i divendres– o a les boti-
gues de menjar africà de la
Goutte d’Or (18) –dissabte.

8. Basílica de Saint Denis –on
hi ha el mausoleu dels reis fran-
cesos– com a excusa per conèi-
xer la banlieue popular.

9. Recórrer en bici i aprofitar
les activitats a l’aire lliure –com
els concerts de jazz– dels boscos
de Boulogne i de Vincennes.

10. Passage Brady. Principal
passatge interior de la zona ín-
dia i pakistanesa, inaugurada el
1828 i que reuneix salons de te i
restaurants.

Els parisencs envaeixen cada vespre el canal Saint Martin, per fer pícnic o prendre un vi.
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