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Una mort 
inevitable? 

L a desaparició de les galeries comer
cials del Bulevard Rosa era una 
mort anunciada. Era el primer i 

pràcticament únic supervivent d'un model 
comercial basat en petites botigues més o 
menys singulars agrupades en un corredor 
intern. Un model que al seu dia fou innova
dor, però que aviat es veié -fins i tot els ma
teixos promotors del Bulevard'- que era di
fici1 de replicar amb èxit i que s'ha anat es
llanguint com indiquen els locals tancats i 
la progressiva desaparició de publicitat del 
centre. La ubicació privilegiada i el fet de 
comunicar dos carrers comercials tan em
blemàtics com el passeig de Gràcia i la ram
bla de Catalunya afavorí bona part de l'èxit 
inicial i li hal'ermès sobreviure. 

Era també una mort inevitable? Els can
vis en la distribució comercial i, molt espe
cialment, del centre de Barcelona així ho 
semblen indicar. L'èxit del Bulevard es ba
sà en un consurrúdor local jove, amb ganes 
de diferenciació i de novetats, que trobà 
resposta en una encertada tria de comer
ços de moda i complements. A hores d'ara, 
l'especialització turística del comerç del 
passeig de Gràcia fa que aquest format 
- petit comerç en un interior d'illa una mica 
laberintic- tingui poc atractiu. Els turistes 
busquen grans marques i, en tot cas, un ac
cés apeudecarrerfacili diàfan. Amb els tu
ristes, la rendibilitat dels locals de la zona 
s'ha multiplicat i en aquest cas, com en 
d'altres, els propietaris passaran de ser bo
tiguers - ni que sigui dirigint un deterIIÚnat 
format de centre comercial- a rendistes. 

Aquesta ocupació quasi en exclusiva del 
centre de Barcelona per grans marques 
globals es produeix sovint en macroesta
bliments que ocupen edificis sencers amb 
estratègies de control de l'espai, perquè no 
s'hi pugui ubicar la competència. Aquests 
establiments actuen com a estandards i 

L'Ajuntament hauria de 
restringir l'ús comercial 
dels edificis existents a la 
planta baixa i el primer pis 

aparadors enormes i singulars per presti
giar el producte davant autòctons i foras
ters. Complementàriamentpotencien la 
venda per internet i així s'eviten de dispo
sar d'establiments de proxÍIIÚtat a la resta 
de barris de la ciutat o a l'àrea metropolita
na. Tot plegat reforça la tendència adualit
zar l'oferta comercial entre les grans em
preses, molt sovint forasteres i amb un pa
per cada cop més hegemònic, i el petit 
comerç de barri repartit entre cadenes ali
mentàries locals que aposten per la proxi
mi!at i l'oferta en mans de nouvinguts, que 
són els únics disposats a suportar l'autoex
plotació de llargs horaris i baixes rendibili
tats i retribucions. 

És dificillluitar contra tot això, però al
menys l'Ajuntament hauria de revisar la 
normativa urbanística i restringir l'ús co
mercial dels edificis existents a la planta 
baixa i el primer pis. Seria una fórmula per 
limitar les dimensions d'aquests màcro
centres i les seves repercussions en el mer
cat immobiliari i en el conjunt del sector 
comercial. D'una altra manera, propietaris 
d'edificis i locals cèntrics continuaran aca
parant les rendes derivades de l'èxit de la 
ciutat. 


