
Les barraques de fira van ser un element molt 
característic de l’oci popular al tombant dels 
segles XIX i XX. Aquestes construccions 
itinerants oferien espectacles on s’exhibien 
habilitats circenses, atraccions excèntriques 
o arts de carrer als marges dels circuits 
habituals. Amb l’objectiu de retre un 
homenatge a aquests elements tan 
representatius, neix la Barraca de Fira del 
Paral·lel, un projecte comunitari de 
trobades entre la memòria oral i les arts 
escèniques que pren forma d’espectacles 
itinerants, tallers i xerrades sobre la memòria 
històrica de les barraques de fira. 
El projecte està coordinat per les 
associacions Inter-Acció i Carabutsí (Premi 
Ciutat de Barcelona en Cultura Popular i 
comunitària 2019) i és fruit de la hibridació i 
la col·laboració de diferents entitats i del 
veïnat del Raval, Poble-sec i Sant Antoni. Una 
de les particularitats d’aquesta proposta és 
que compta amb una nombrosa presència 
de diferents comunitats arrelades al 
territori, com la Magribina, la pakistanesa i 
també la comunitat gitana, que està present 
tant en l’espectacle com en el disseny general 
del projecte. Així mateix, inclou la presència 
de joves del Raval, que participaran en la 
construcció de la barraca i la col·laboració 

artística de joves de diferents associacions i 
entitats, com Calàbria 66, Xamfrà, El Rei de la 
Màgia, El Gecko con Botas. En el vessant 
d’investigació de la memòria oral i la història, 
es compta amb els treballs d’Enric H. March i 
LaLaberinta.
El programa està format per diversos eixos, 
que inclouen conferències i debats al voltant 
de les barraques de fira ambulants i l’oci 
popular a Barcelona; espectacles d’arts 
considerades injustament menors, com el 
teatre d’ombres gitanes, la màgia de prop i la 
música d’arrels (representada, en aquest cas, 
per la rumba catalana). Finalment, es 
construirà una barraca de fira ambulant per 
esdevenir una finestra al passat i una porta al 
futur i per recuperar el carrer com a lloc de 
trobada, d’aprenentatge i de diversió. La 
construcció d’aquesta barraca serà obra del 
jovent del Raval, aplegades en les entitats 
Impulsem, Colectic, La Gavina i l’Ateneu del 
Raval, mitjançant diferents tallers coordinats 
per l’artista urbà Khader Alkayati; el disseny i 
la creació aniran a càrrec d’Eduard Pérez.
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La Barraca de Fira del Paral·lel.
Memòria oral, arts de carrer
i participació ciutadana



Xerrada a càrrec 
d’Enric H. March

On s’explicarà la història de les 
barraques de fira, l’oci popular i 
l’espai públic.

Centre Cívic Cotxeres Borrell.
8 de juny de 18 a 19:30 h

Taula rodona
entre el públic
i especialistes
en l’oci popular
i l’espai urbà

En què s’analitzaran experiències 
sobre la manera de relacionar-nos 
amb l’espai públic, quines són les 
necessitats actuals de la 
ciutadania i com la nova barraca 
de fira pot vehicular aquestes 
necessitats i convertir-se en un 
escenari obert a tothom. Taula 
moderada per Enric H. Marc amb 
la presència de la historiadora 
Mercè Tatjer, l’antropòleg Andrés 
Antebi i el faquir Testa.

Centre Cívic Cotxeres Borrell. 
22 de juny de 18 a 19:30 h

Quines activitats s’hi inclouen?

Màgia, ombres
i música

En el marc de mostra de teatre La 
Troiana de l’Espai Veïnal Calàbria 
66, es farà un espectacle de màgia 
a càrrec de Pere Rafart; de teatre 
d’ombres, a càrrec del Grup de 
dones gitanes de l’Ass Carabutsí i 
El Gecko con Botas, i de música 
rumbera amb el grup Asos de la 
Rumba (amb Peret Reyes, Sam, 
Mosketón, Rambo i Muchacho i 
els joves músics de l’Ass 
Carabutsí), que representen 
quatre generacions de rumbers. 
També hi participen el grup 
musical dels Trapelles del Mercat 
de Sant Antoni.

Fossat Mercat de Sant Antoni 
“Sala Mercat”. 30 maig d’11:30 a 
13:30 h

Màgia i música

Espectacle amb el mag Pere 
Rafart i música rumbera amb el 
grup Asos de la Rumba, en 
col·laboració amb Xamfrà i els 
seus grups musicals, així com 
altres entitats de Sant Antoni.

Jardins de Sant Pau. 3 de juliol de 
17:30 a 20:30 h

Ronda de Sant Antoni (Tamarit/ 
Floridablanca). 11 de juliol d’11:30 
a 13:30 h


