Un mapa
literari de
Barcelona

Mapa

10

Àmbit 7:

L’illa de
Maians

Àmbit 7:
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Ruta literària

Durada de la ruta: 1.15 h

Com arribar-hi : ◄►
M Drassanes L3, Bus 59,
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13 Casa natal de Tomàs
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14 Casa on va viure Joan
Salvat-Papasseit

15 Passeig Marítim

1.
Monument al poeta
Joan Salvat-Papasseit

Moll de la Fusta, Moll de Bosch i Alsina
Monument a la memòria del poeta
avantguardista Joan Salvat-Papasseit (1894‒1924), obra de Robert
i Léon Krier. Autodidacta i de
família molt humil, el poeta havia
treballat de vigilant nocturn al
Moll de la Fusta durant sis mesos
l’any 1915, com ens ho recorda en
el poema «Nocturn per a acordió».

NOCTURN PER A ACORDIÓ
A Josep Aragay
«Heus aquí: jo he guardat fusta al moll.
(Vosaltres no sabeu
què és
guardar fusta al moll:
però jo he vist la pluja
a barrals
sobre els bots,
i dessota els taulons arraulir-se el preu fet
[de l’angoixa;
sota els flandes
i els melis
sota els cedres sagrats.
Quan els mossos d’esquadra espiaven la nit
i la volta del cel era una foradada
sense llums als vagons:
i he fet un foc d’estelles dins la gola del llop.
Vosaltres no sabeu
què és
guardar fusta al moll:
però totes les mans de tots els trinxeraires
com una farandola
feien un jurament al redós del meu foc.
I era com un miracle
que estirava les mans que eren balbes.
I en la boira es perdia el trepig.
Vosaltres no sabeu
què és
guardar fusta al moll.
Ni sabeu l’oració dels fanals dels vaixells
—que són de tants colors
com la mar sota el sol:
que no li calen veles.»

(Joan-Salvat Papasseit, Ossa menor, Obra Completa, p. 273)

2.
Palau de Mar (Museu
d’Història de Catalunya)
Plaça de Pau Vila, 3

Què era l’illa de Maians?

2.
Palau de Mar (Museu
d’Història de Catalunya)
Plaça de Pau Vila, 3

Què era l’illa de Maians?
Maians era una antiga illa de sorra davant la costa de Barcelona.
La construcció del primer port de
Barcelona el 1477, durant el regnat
de Joan II, comportà que aquesta
illa quedés integrada a la ciutat. En
el terreny guanyat al mar al voltant
de la desapareguda illa de Maians
va néixer el 1753 el barri mariner
de la Barceloneta. El nou barri va
ser projectat per l’enginyer militar
Prosper Van Verboom per tal d’encabir-hi els habitants del barri de
Ribera (el Born) que havien perdut
les seves cases, enderrocades per
ordre de Felip V per tal de construir la Ciutadella.
L’illa de Maians és també el títol
d’un llibre de contes de l’escriptor
català Quim Monzó (Barcelona,
1952) publicat el 1985. El primer
conte del recull porta per títol
«Barcelona» i comença així:

«―No m’escoltes —va dir ella,
de sobte.
Es va quedar ben parat. De
fet, feia força minuts que la
xerrera de la dona només era
la música de fons que acompanyava els seus pensaments,
que eren ben allunyats.
―No m’escoltes —va repetir
ella—. Tota l’estona que parles
de tu... Tan sols t’interesses per
tu mateix. No et preocupa gens
ni mica el que dic. No et preo-

No sabia què contestar.»
(L’illa de Maians, p. 11)

3.
Asilo Naval Español
Passeig de Joan de Borbó

En aquesta zona del moll es trobava ancorat el vaixell de l’Asilo
Naval Español. Un vaixell convertit en asil per a orfes de mariners
pobres, on el poeta Joan Salvat-Papasseit, orfe de pare mariner, va
restar intern dels 7 als 12 anys, i
on va aprendre a llegir i a escriure.
Abans de la mort del seu pare no
havia pogut anar mai a escola. A
partir dels 12 anys va començar a
treballar en diversos oficis. Malalt
de tuberculosi, en una carta del
14 de juliol de 1922, al seu amic, el
poeta J.M. López Picó, escrita des
del sanatori de Les Escaldes, diu:

Joan Salvat-Papasseit
(1894‒1924), poeta català.

«...tot el secret d’aquest meu
optimisme, amic, ve, i no res
més, de què jo he sofert molt.
A mida que he pogut lliurar-me
de fatics he estimat la vida i les
coses del viure com un enamorat de primera volada.» [...]
«a 26 anys, hom ha passat
misèria, hom ha estat acollit a
l’“Asilo Naval”, hom ha fet vint
oficis; sense pare, amb la mare
malalta; hom ha estat explotat
de mala manera [...] però estima i estima que només ploraria

ma i estima que només ploraria
d’estimar.»
(Obra completa, p. 578-579)

4.
Llibreria Negra i Criminal [tancada]
Carrer de la Sal, 5

Llibreria especialitzada en gènere
negre, malauradament desapareguda. Va obrir les portes el 2002 i,
després d’haver estat la llibreria de
referència del gènere, les va tancar
per problemes econòmics el 3 d’octubre de 2015. En la porta tancada
hi ha un rètol on es pot llegir: «Llibreria Negra i criminal... estava
feta del material amb què es construeixen els somnis». Gens lluny
del Jai-Ca (Ginebra, 13), un dels
bars més genuïns, literaris i negres
de la Barceloneta. El local, d’ambientació modernista, és punt de
trobada d’escriptors de noveŀla negra com Andreu Martín i altres.
Per aquí es passeja —i hi menja—
l’ombra del famós detectiu Pepe
Carvalho, creat per Manuel Vázquez Montalbán, o els personatges
de la noveŀla De mica en mica s’omple la pica de Jaume Fuster.

Jaume Fuster
(1945‒1998), escriptor, assagista i
traductor català.

«―Au, nena, no t’enfadis. He
tingut una idea, saps?
―On hem d’anar, ara?
―Res de feina, maca. Per avui

―On hem d’anar, ara?
―Res de feina, maca. Per avui
hem acabat. Et vull convidar a
sopar.
―Home, sort que de tant en
tant te’n recordes que també
s’ha de menjar.
―I a més a més, el d’avui serà
un sopar d’upa. Anirem a menjar peix. A la Barceloneta.
―On?
―Al port. Menjar típic, ja ho
veuràs.
―Que t’ha tocar la rifa?
―Gairebé, noia, gairebé.
―L’Enric Vidal pensava en les
cent mil pàfies.»
(De mica en mica s’omple la pica,
p. 95)

5.
Mercat de la Barceloneta
Plaça del Poeta Boscà, 1

El mercat de la Barceloneta és un
dels centres de la vida popular del
barri.

Joan Salvat-Papasseit
(1894‒1924), poeta català.

TOT L’ENYOR DE DEMÀ
(fragment)

«I les dones del barri
matineres
qui travessen de pressa en direcció al mercat
amb sengles cistells grocs,
i retornen
que sobreïxen les cols,
i a vegades la carn,
i d’un altre cireres vermelles.»

(L’irradiador del port i les gavines,
O.C., p. 92)

6.
Plaça del Poeta Boscà /
Reproducció d’un
fragment de l’obra del
poeta Joan Boscà
Carrer del Baluard

En el cantó de la plaça que dona
al carrer del Baluard hi ha un petit monument on es pot llegir: «Reproducció d’un fragment de l’obra
del poeta Joan Boscà (1492-1542)
publicada a Barcelona el 1543, sota
el títol Las obras de Juan Boscán y
algunas de Garcilaso de la Vega».
L’inici del poema glosa un sonet de
Francesco Petrarca. De formacio
humanista, Joan Boscà és l’introductor del vers hendecasíŀlab d’influència italiana en la literatura
castellana.
[El fragment del poema està pràcticament esborrat]

C XXXV
SONETO
(fragment)

«Solo y pensoso en páramos desiertos
mis pasos doy, cuidosos y cansados,
y entrambos ojos traigo levantados
a ver no vea alguien mis desconciertos.»

(L’esperança encara, p. 61)

7.
El negre de la Riba

Carrer d’Andrea Doria / Carrer del
Baluard
Uns dels elements populars del barri és el mascaró de proa d’un bergantí que arribà a la Barceloneta el
1860 per ser desballestat. El mascaró de proa va estar molts anys
penjat a l’entrada d’un magatzem d’efectes nàutics del moll de
la Riba. Originalment era la figura d’un guerrer indi d’Amèrica del
Nord però el desgast del rostre el
van fer confondre amb un guerrer
africà. Per preservar-lo, l’original
es conserva al Museu Marítim; la
figura que es pot veure aquí és una
rèplica en fibra de vidre.

(El poema de la rosa als llavis, O.C.,
p. 229)

8.
Església de Sant Miquel
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Joan Salvat-Papasseit
(1894‒1924), poeta català.

Joan Salvat-Papasseit

MESTER
D’AMOR
(1894‒1924),
poeta català.
A Enric Casanoves

MESTER D’AMOR
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Deixa’t besar
i si et quedava enyor
besa de nou, que la vida és comptada.»

(La gesta dels estels, O.C., p. 151)

9.
Centre Cultural Casa de
la Barceloneta 1761
Carrer de Sant Carles, 6

La Casa de la Barceloneta 1761 és
un dels pocs edificis antics que
encara mantenen els trets originals dels primers habitatges del
barri. Originalment, eren sempre
cases de planta i pis, i per normativa no podien tenir més alçada per
no entorpir el foc dels canons de
la fortalesa de la Ciutadella. Amb
el temps, la massificació del barri
va fer que les cases unifamiliars
acabessin dividides en quatre, la
qual cosa dona lloc a habitatges
de dimensions molt reduïdes: els
quarts de casa.
La Casa de la Barceloneta és
un petit museu interessant per
conèixer la història del barri.

Tomàs Garcès
(1901‒1993), poeta català.

CINC CANÇONS DEL PORT
(fragment)

I
«Vaixell que dorms en el port,
embolicat de tenebra!
Has desat els gallarets
i són plegades les veles.
Només crema un llantió
dalt de tot de l’arbre mestre.
Si el mariner et guarda el son
la lluna també te’l vetlla.»
(Vint cançons, Poesia completa, p. 37)

10.
Restaurant Can Solé
Carrer de Sant Carles, 4

Restaurant fundat el 1903 i freqüentat per nombroses personalitats de tots els camps, artistes i
escriptors com Santiago Rusiñol,
Josep M. de Sagarra, Josep Pla, Josep M. Junoy o Manuel Vázquez
Montalbán, entre d’altres.

«1919.
30 de setembre.―Dinat a la
Barceloneta (a Can Soler) amb
Joaquim Sunyer i Josep Maria
Junoy. Al sol s’hi comença d’estar bé, i a la Barceloneta, deliciosament. Ha fet un dia magnífic.
Arròs de peix (potser un punt
excessiu de safrà i rodelles de
llobarro a la brasa. [...]
Havent dinat fa tan bon sol,
que Josep Maria Junoy proposa anar a donar un tomb per
l’escullera. Hi anem. No hi ha
pas gaire gent: els mariners i
pescadors habituals del lloc,
que els uns es dediquen a enllestir els seus arreus de pesca
i els altres a mirar el mar —vull
dir el mar lliure.»
(Josep Pla, El quadern gris, p. 711712)

11.

11.
Casa natal de Felícia
Fuster
Carrer de Sant Miquel, 64

En el número 64 del carrer de Sant
Miquel hi va néixer i s’hi va criar la
poetessa i artista plàstica Felícia
Fuster. La seva família tenia una
botiga de ferreteria i articles navals.

Felícia Fuster
(1921‒2012), poetessa i artista
plàstica catalana.

«Jo havia nascut prop del mar, a
la Barceloneta, un barri que havia estat de cases baixes i semblants però que avui ha perdut
aquell regust particular de família immensa que tenia, on el
carrer formava part de la casa,
i s’hi feia mitja vida; unes dones hi criaven els fills, hi treien
la màquina de cosir per fer els
quilòmetres de repunts que els
pantalons, cosits a preu fet,
exigien; unes altres estenien
les xarxes de pescar al llarg del
carrer i les sargien assegudes
en una cadira mitjana de boga;
d’altres, encara, en teixien de
noves fent anar nerviosament
els dits amb la llançadora. Per
això als carrers es veien tantes
dones, se’ls havien fet seus.
Allà es guanyaven els quatre
rals indispensables per a fer
bullir l’olla cada dia, mentre el
marit era lluny, mariner d’un
gran transatlàntic o tripulant
obscur d’un simple vaixell de
cabotatge, o només mar endins

amb la barca de pesca.»
(«A dins, a fora», dins Barceldones,
p. 78)

12.
Biblioteca Barceloneta
— La Fraternitat

Carrer del Comte de Santa Clara, 8
Antiga seu de la Cooperativa obrera La Fraternitat, fundada el 1879.
L’actual edifici modernista va ser
projectat el 1918 per l’arquitecte
Francesc Guàrdia i Vial.
La coral de La Fraternitat, la Societat Coral Euterpe, fundada el
1850, va ser la primera massa coral
obrera fundada pel popular músic
i polític Josep Anselm Clavé.
La cooperativa va funcionar fins
a l’any 1974. El 2002, l’edifici va ser
recuperat per al barri com a biblioteca pública.

«Al final del meu carrer hi havia
la platja, i el bruel dels temporals de llevant. Les fosques nits
de l’estiu, també, sembrades de
focs de Sant Joan. A cada carrer
hi ha la seva festa, amb el sostre
de cadeneta virolada, i el seu
"cossi de pomes", i la cridòria
dels infants. Les "societats"
(polítiques i recreatives, amb
les seves banderes que pugen i
baixen, solemnes, espectaculars, al balcó, en el capvespre,
entre el foc de les bengales,
quan tornen les caramelles
d’un camp que no conec) són

altres tantes cledes, per a cada
estament i cada partit, amb els
seus cors i les seves funcions de
teatre.»
(Tomàs Garcés, Sobre SalvatPapasseit i altres escrits, p. 23)

13.
Casa natal de Tomàs
Garcés
Carrer de Sant Carles, 32

El poeta Tomàs Garcés va néixer
en aquesta casa el 9 d’octubre de
1901. Era el sisè fill d’una parella
immigrants que s’havien instaŀlat
a la Barceloneta i havien obert un
«colmado». La seva infantesa va
transcórrer al barri, en un ambient
obrer i humil. De jove, va ser veí
de Joan Salvat-Papasseit, amb qui
va mantenir sempre una fraternal
amistat.

«Ens agradava de passejar per
la Riba (l’actual Passeig Nacional), que era ben bé una frontera. I a dintre, un món formiguejant: pescadors catalans
i llevantins, treballadors del
moll, i tants menestrals, que
eren els nostres amics. Jo,
que era fill del barri, m’hi sentia més lligat que Salvat-Papasseit. Arribàvem, gairebé
sempre, pel carrer de la Maquinista. Altres vegades, amb
menys pressa, pel carrer de
Sant Carles, que era el meu; jo

em quedava a casa, i ell acabava
sol el seu camí, lentament, encorbat, galta xuclada.»
(Tomàs Garcés, Sobre SalvatPapasseit i altres escrits, p. 22-23)

14.
Casa on va viure Joan
Salvat-Papasseit

Carrer del Doctor Giné i Partagàs, 11
Al número 11, a la banda del carrer
del Doctor Giné i Partagàs, hi havia l’edifici on vivien el poeta Salvat-Papasseit i la seva família, avui
enderrocat. El piset, petit i humil,
era de la família de la Carmeta, la
seva esposa, que treballava de cosidora. En aquesta casa hi va viure
entre 1918 i 1922, hi van néixer les
dues filles de la parella, Salomé i
Núria. La cuina d’aquesta casa és
la del seu cèlebre poema «Nadal».

«Salvat vivia en un pis molt
petit del núm. 11 del carrer del
Dr. Giné i Partagàs. Al fons,
quan hi entràveu, hi havia una
sala i alcova, en la penombra,
i una cambra interior [...] A
l’esquerra, de cara al carrer,
hi havia les peces més clares
i alegres: la cuina [...] Era la
cuina de l’inoblidable poema
de Nadal. [...]
A la dreta, al cantó nord, el
més pròxim a la “Maquinista”, hi havia el despatxet d’en
Salvat. Era un racó modest i
confortable, un món personal.

Dues étagères (construïdes per
ell mateix amb la fusta d’una
caixa d’ous) flanquejaven la
seva taula, plena de llibres que
estimava.»
(Tomàs Garcés, Sobre Salvat-Papasseit i altres escrits, p. 16-17)

Joan Salvat-Papasseit
(1894‒1924), poeta català.

NADAL
«Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d’homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l’empedrat recolza
i els altres qui l’avencen, tots d’adreça al mercat
Els de casa

a la cuina
prop del braser que crema
amb el gas tot encès han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna que m’apar lluna plena
i ells recullen les plomes
i ja enyoren demà
Demà posats a taula oblidarem els pobres
—i tant pobres com som—
Jesús ja serà nat
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres
i desprès de mirar-nos

arrencarà a plorar»

(L’irradiador del port i les gavines,
Obra completa, p. 86)

Pel carrer de la Maquinista, que
evoca la part del passat industrial
del barri, i on encara s’hi conserva
l’arc d’entrada a la desapareguda
fàbrica La Maquinista Terrestre y
Marítima, arribarem a l’avinguda que porta el nom del poeta Joan
Salvat-Papasseit. Des d’aquí podem dirigir-nos fins al passeig Marítim.

15.
Passeig Marítim / Platja
de la Barceloneta
Davant del mar podem llegir aquest
bell poema de Joan Salvat-Papasseit per posar el punt final a la ruta.

DÓNA’M LA MÀ
«Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.
Les barques llunyes i les de la sorra
prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l’esguard lent del copsador distret.
Dóna’m la mà i arrecera ta galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu
ens portaran la salabror que amara,
a l’amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d’amar.
Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant;
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.»

(L’irradiador del port i les gavines,
Obra completa, p. 98)
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