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AL CARRER. Audioruta per 
la Barcelona underground 
dels anys 70 
 
Aquest projecte proposa repensar certs àmbits de Barcelona a través de les seves 
manifestacions estètiques i culturals, i en particular considerar com el cos i 
algunes formes d'ocupar l'espai transformen l'entorn i generen enclavaments de 
politització que repercuteixen en l'arquitectura i en l'esfera pública de la ciutat. 
Amb aquest objectiu s'ha elaborat una audioruta que connecta entrevistes i 
testimoniatges d'alguns agents i protagonistes actius als anys 70 amb 
esdeveniments i llocs emblemàtics de l'època, amb la finalitat de generar una 
topografia política i poètica. 
 
 

01. Cronologia, espais i principals protagonistes 
 
Aquesta audioruta recorre diferents espais que durant els anys 70 van servir de 
plataforma de trobada, discussió i producció col·lectiva independent. Bars, 
tallers, pisos i d'altres racons que van funcionar com a zones de debat polític 
actiu i en alguns casos com a petites comunes de treball al voltant de fanzins i 
revistes com El Rrollo Enmascarado o Ajoblanco. Reconstruïm així les 
experiències llibertàries, homosexuals i underground de la Barcelona del tardo-
franquisme i la "transició-transacció" (segons l'expressió de Bernat Muniesa), en 
un moment en què el terme "carrer" es va viure com un escenari festiu, popular i 
polític. 
 
El Cafè de l'Òpera, 1973 
El Cafè de l'Òpera és un bar situat a Les Rambles que va fer de punt de trobada 
de diferents grups i subcultures de Barcelona durant la dècada dels 70: des 
d'estudiants, escriptors i teatrers fins a prostitutes. És precisament al Cafè de 
l'Òpera on Ocaña, un pintor sevillà travesti aficionat al teatre, coneix el Camilo i 
posteriorment el Nazario. Una de les imatges més significatives dels exteriors del 
Cafè de l'Òpera durant aquells anys era la d'Ocaña, vestit d'àngel, pintant 
alegrement al bell mig de les Rambles. El 1979, la seva terrassa també va ser 
l'escenari de l'arrest d'Ocaña i Nazario per “escàndol públic”. 
  
Naixement de El Rrollo Enmascarado. Carrer Comerç, 1973 
El Rrollo Emmascarado va ser un dels còmics més primerencs i significatius de la 
dècada. La revista mostrava una representació irreverent i xavacana que exaltava 
amb ironia i morbo la vida marginal de la ciutat. El seu contingut sexual explícit i 
corrosiu –en particular les vinyetes de Nazario titulades “Sábado Sabadete”– va 
fer que la seva primera edició fos censurada i segrestada. Malgrat la censura, 
durant el judici se'n van reeditar clandestinament dos mil exemplars. Els autors 
de El Rrollo Enmascarado (Nazario, Mariscal, Pepichek i d'altres) compartien un 
pis del carrer Comerç que servia de lloc d'estudi, de vida, de festa i d'inspiració. 
Fins al 1975, quan els va desallotjar la policia i es van haver de dispersar. 
  
Festival Canet Rock, 1975 
El festival Canet Rock va ser un gran esdeveniment de música a l'aire lliure 
concebut com un aparador per a totes les tendències del que començava a 
denominar-se "contracultura". Celebrat el 26 de juliol de 1975, sota el lema 
"Dotze hores de música i follia", el festival va ser una resposta pacífica a l'ordre 
oficial, i un intent de desplegar altres maneres de convivència social a través 
d'una massiva i intensa convocatòria juvenil que va combinar de forma explosiva 
l'amor lliure, les drogues, el còmic i el rock. 
 
Galeria Mec-Mec, 1977 
La Galeria Mec-Mec va servir de plataforma per a un segment de l'escena 
contracultural i artística que buscava noves formes de visibilitat i difusió. Tot i  
que la seva repercussió en el circuit oficial de l'art va ser limitada, durant el seu 
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[Visualització de l'audioruta sobre un mapa de Barcelona] 
 

 
[El Víbora, 1979] 
 

 
 

 
únic any d'existència la Galeria Mec-Mec va albergar algunes propostes estètiques 
molt impactants i mai del tot ben enteses, com l'exuberant instal·lació de 
pintures i verges de paper d'Ocaña, que va incloure balls populars, degustació de 
gaspatxo i la visita de les prostitutes dels voltants; o l'exposició “Gran Hotel” de 
Mariscal, que va convertir literalment la sala en la recepció d'un hotel.  
 
Saló Diana, 1976-1977 
El Saló Diana era un espai autogestionat pertanyent a l'Assemblea de 
Treballadors de l'Espectacle (ADTE). L'any 1977 va ser una de les seus on es van 
desenvolupar els debats teòrics i polítics de les Jornades Llibertàries.   
 
Jornades Llibertàries, Parc Güell, 1977  
Les Jornades Llibertàries es van realitzar el 22, 23, 24 i 25 de juliol de 1977 al 
Saló Diana, al carrer Nou de la Rambla, i al Parc Güell. Va ser un esdeveniment 
organitzat que va vincular el debat social, polític i ecològic amb la producció 
contracultural a través de concerts de rock, teatre i treball editorial independent. 
El col·lectiu de la revista Ajoblanco es va encarregar d'editar el pamflet 
periodístic “Barcelona Libertaria”, mentre que Video Nou va enregistrar les 
discussions polítiques anarquistes i els esdeveniments principals, que van 
comptar amb la participació de nombrosos activistes, intel·lectuals, cineastes i 
músics nacionals i internacionals. Les Jornades Llibertàries es van presentar en 
ple procés polític post-franquista com un esdeveniment crític contra el 
capitalisme globalitzant, però també contra certes formes de socialisme 
autoritari.  
 
Primera Marxa del FAGC, 1977  
El 1975, poc després de la mort de Franco, es funda el FAGC (Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya), legalitzat el 15 de juliol de 1980. El 28 de 
juny de 1977, quan l'homosexualitat encara era il·legal a Espanya, el FACG va 
convocar la primera manifestació pública gai a Barcelona amb la participació de 
més de cinc mil persones i la repressió de la policia, que va fer diversos ferits i 
detencions. Des dels seus principis, el FAGC va lluitar activament per la 
derogació de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social (derogada definitivament 
l'any 95). El 1977, va publicar el seu primer manifest i va impulsar la creació de 
l'Institut Lambda.  
 
L'empresonament d'Ocaña i Nazario a la Model, 1978  
Durant les celebracions locals de la revetlla de Sant Jaume, el 24 de juliol de 
1978, Ocaña i Nazario van ser arrestats davant del Cafè l'Òpera, acusats 
d'ocasionar desordre i escàndol en l'espai públic, i traslladats posteriorment a la 
presó Model. Aquests incidents van mobilitzar ràpidament nombroses persones 
per exigir-ne la llibertat i denunciar la repressió de la comunitat homosexual i 
travesti. També es van mobilitzar organitzacions com el FAGC, la Coordinadora 
Feminista de Barcelona i el Moviment Comunista de Catalunya (MCC), entre 
d'altres.  
 
El naixement de El Víbora, 1979, i l'intent de cop d'estat de 1981  
El Víbora va néixer l'any 1979, a instàncies de l'editor Josep Maria Berenguer, 
per tal de satisfer la demanda dels lectors de les antigues publicacions 
underground de mitjan dels anys 70, com El Rrollo enmascarado, Star, Ozono o 
l'Equipo Butifarra, ja desaparegudes. El Víbora va aglutinar una sèrie d'autors que 
s'havien format en aquest món underground, com Gallardo, Mediavilla, Max, 
Montesol, Roger i Nazario. El naixement de El Víbora i, sobretot, el número 
especial que es va editar arran de l'intent del cop d'estat el 23 de febrer de 
1981, van suposar el reconeixement i normalització de la revista, i van marcar el 
final d'aquell capítol de l'underground. 
 
 

02. Llistat d'àudio utilitzat 
 

Música Dispersa "Arcano" 
Pau Riba "Kithou" 
Sisa "A Sota l'Alzina" 
La Propiedad Es un Robo "Cunit 08/77" 
Atila "Al Matí" 
Música Dispersa "Cítara" 
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[Assamblea al Parc Güell, 1977] 
 

 
[Exposició de Mariscal a la Galeria Mec-Mec, 1977] 

 

 
Pan & Regaliz "A Song for the Friends"  
Almen-T.N.T. "Ya Nadie Cree en la Revolución" 
La Banda Trapera del Río "Nos Gusta Cagarnos en la Sociedad" 
Máquina "I Believe Why" 
 
 

03. Enllaços relacionats 
 
http://www.peligrosidadsocial.com  
http://peligrosidadsocial.com/?page_id=54 
 
 

04. Crèdits 
 
Un projecte de Carla Arenas, Caroline Giffard i Miguel López. Muntatge: Roc 
Jiménez de Cisneros. Veu: Ester Capdevila. 
 
 

05. Agraïments 
 
Gràcies a Carla Arenas, Caroline Giffard, Miguel López, Armand de Fluviá, Onliyú, 
Nazario, Xefo Guasch i Xavier Cot.  
 
 

06. Llicència 
 
2010. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes.  
 
S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. 
Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, 
serà corregit en la mesura possible. 
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