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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.
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Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.

�
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◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.

�
� 
� 

 bcnliteratura
 @bcnliteratura
 bcnliteratura 

barcelona.cat/ciutatdelaliteratura



◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.

�
� 
� 

 bcnliteratura
 @bcnliteratura
 bcnliteratura 

barcelona.cat/ciutatdelaliteratura



◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
Tramvia T4 parada Fòrum.

Durada de la ruta: 1.10 h

1 Plaça de Llevant

2 Parc del Camp de la

Bota i Pequín

3 Carrer d’Anaïs Nin

4 Carrer de Francesc de

Borja Moll

5 Rambla de Prim

6 Associació de veïns

del Barri del Besòs

7 Carrer de Marsala

8 Carrer de Cristóbal

de Moura, 230

9 Biblioteca Ramon

d’Alòs-Moner

10 Carrer Bolívia

11 Avinguda de la

Catalana

Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.

�
� 
� 

 bcnliteratura
 @bcnliteratura
 bcnliteratura 

barcelona.cat/ciutatdelaliteratura



◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
Tramvia T4 parada Fòrum.

Durada de la ruta: 1.10 h

1 Plaça de Llevant

2 Parc del Camp de la

Bota i Pequín

3 Carrer d’Anaïs Nin

4 Carrer de Francesc de

Borja Moll

5 Rambla de Prim

6 Associació de veïns

del Barri del Besòs

7 Carrer de Marsala

8 Carrer de Cristóbal

de Moura, 230

9 Biblioteca Ramon

d’Alòs-Moner

10 Carrer Bolívia

11 Avinguda de la

Catalana

Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10
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Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10

Un mapa 
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10
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3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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◄►Com arribar-hi :   M   El Maresme Fòrum L4, 
Tramvia T4 parada Fòrum.
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Plaça de Llevant
(Al costat del Museu Blau)

El barri del Besòs —pel riu— i el 
Maresme —pels aiguamolls que co-
brien tota la zona— té vora 25.000 
habitants i fa frontera amb la vila 
de Sant Adrià de Besòs. En aquest 
punt, concretament a l’Hotel Bar-
celona-Princess, neix una de les 
vies més conegudes de Barcelona: 
la Diagonal.

1. 

Mapa 10
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Àmbit 1: 
Barri del Besòs 

i el Maresme

Àmbit 1: 

Barri del Besòs 
i el Maresme
Ruta literària

«Cómo ha cambiado Barcelona 
en unos poco años —suspiró el 
padre Romanyà a la altura de 
Diagonal con el cinturón de 
Ronda—. ¡Cómo ha cambiado, 
en bien y en mal! Tú quizás no 
puedes recordarlo, pero aquí, 
donde ahora ves esos desafíos 
de la arquitectura moderna, 
¡aquí había barracas...! ¡Qué 
ofensivos en su hermosura es-
tos rascacielos! Tú no puedes 
imaginarte con cuánto sudor y 
sangre fueron construidos. ¡El 
milagro de nuestro desarrollo! 
¡Insensatos!»
   

(José Luis Giménez-Frontín, El 
idiota enamorado, 1982)

Deixem el Museu Blau enrere i ca-
minem en direcció mar fins a tro-
bar el monument Fraternitat.

2. 
Parc del Camp de la Bota 
i Pequín

Una de les obres literàries més des-
tacades sobre el barri del Besòs és 
Carrer Bolívia, de Maria Barbal. 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) 
el 1949, va assolir un gran èxit in-
ternacional amb la seva primera 
noveŀla, Pedra de tartera (1985). 
Si aquest text estava ambientat en 
la postguerra, amb Carrer Bolívia 
(1999) va traslladar l’acció fins als 
anys seixanta del segle XX. Els pro-
tagonistes són la Lina i el Néstor, 
un matrimoni de Linares (Jaén) 
que decideix emigrar a Barcelona a 
la recerca d’un futur millor. Així és 
la primera impressió que la noia té 
del barri:

«Vam baixar en una parada 
del setanta [...] Vam començar 
a caminar tots quatre, el Nés-
tor duia la Carlota a coll, tra-
vessant descampats amb fang 
sec i entre blocs en construc-
ció. Doña Pepita va preguntar 
si allò també era Barcelona, 
mira tu, i el Tomás va aprofitar 
la cua de comentaris de la res-
posta amb tot d’acudits sobre 
Franco i els seus discursos.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El Camp de la Bota i Pequín van ser 
dos barris de barraques que ocupa-
ven part del que ara és el recinte 
del Fòrum. Durant la Guerra Civil 
i el franquisme, els feixistes van 
fer servir aquest indret per afuse-
llar-hi republicans. 

«Quan arribava la calor anàvem 
a la platja. La Sierrita em guia-
va, travessàvem el carrer Llull, 
i sempre aterràvem al Camp 
de la Bota. [...] Quan ja ni me’n 
recordava, ens havíem banyat i 
fins i tot menjat un mos, em va 
dir que així els havia vis caure, 
allí un tros més amunt, “no 
et pensis”, una matinada que 
l’havien despertat uns trets i 
s’havia clavat a córrer per es-
piar i que uns homes queien 
així i, després, de seguida, els 
qui disparaven havien arros-
segat els cossos i els havien 
carregat en un camió i encara 
havien remogut la sorra. I que 
sempre més s’havia recordat 
com queien. Tenia setze anys, 
llavors, i en feia setze que havia 
passat, perquè just després ha-
vien pogut venir al Besòs. I jo li 
havia preguntat qui eren, però 
d’això no en sabia res i “millor 
no conèixe’ls, ¿no trobes?”, em 
va dir.»
   

Maria Barbal, Carrer Bolívia

El 1992 es va instaŀlar aquí el mo-
nument Fraternitat (als afusellats 
del Camp de la Bota), de l’artista 
valencià Miquel Navarro. Al peu hi 
ha una placa amb un poema, Ani-
versari, que Màrius Torres va es-
criure pocs mesos abans de morir: 
 

Desfem el camí per tornar a la 
plaça de Llevant i, a mà dreta, 
agafem l’avinguda d’Eduard Ma-
ristany, la travessem i, uns quants 
metres més enllà, a mà esquerra 
trobem el carrer d’Anaïs Nin.

4. 
Carrer de Francesc de 
Borja Moll

Francesc de Borja Moll (1903-
1991) va ser un filòleg, dialectòleg i 
editor menorquí. Fill d’una família 
humil, la seva vida va fer un tomb 
quan l’any 1917 va conèixer l’ecle-
siàstic, escriptor i filòleg Antoni 
Maria Alcover. Davant del poten-
cial d’aquell jove, el mossèn li va 
demanar que l’ajudés en l’elabora-
ció d’una gran obra que tenia entre 
mans: el Diccionari català-valen-
cià-balear. Quan Alcover va morir, 
Moll va seguir com a únic redactor 
del diccionari, merescudament 
conegut en l’actualitat com a l’Al-
cover-Moll. El 1962, després de 45 
anys de feina, va posar el punt final 
a aquesta obra, que ocupa 9.850 
pàgines dividides en deu volums i 
que conté més de 160.000 articles.

   

«Aquella primavera arribà l’ho-
ra, tan desitjada, d’estampar-se 
el darrer full del Diccionari. 
Amb aquell zumzumejar, que 
tantes vegades havia somniat 
de veure imprès el diccionari 
estava acabat. Una obra que 
semblava irrealitzable per mas-
sa extensa, massa combatuda i 
massa esposada a haver d’atu-
rar-se indefinidament per mort 
o invalidesa meva, havia arri-
bat a bon terme. No me’n  sabia 
avenir. Era un sentiment d’alli-
beració i de victòria impossible 
d’expressar amb paraules.»
   

Francesc de Borja Moll, Els altres 
quaranta anys (1975)

«Zumzumejar: Fer zum-zum; 
cast. zumbar, murmurar. Com 
ànimes devotes complint una 
promesa | zumzumejan allí una 
oració, Verdaguer Montseny 
111.»
   

Diccionari Alcover-Moll

Rambla de Prim

Davant de la nova onada d’im-
migració que va arribar als anys 
cinquanta, l’Ajuntament de Barce-
lona va decidir urbanitzar alguns 
camps de conreu que hi havia entre 
el Poblenou i el riu Besòs.  La ram-
bla de Prim no es va urbanitzar 
fins a l’any 1982. I fins aleshores, 
en lloc de la rambla hi passava la 
riera d’Horta i per això, quan hi 
havia aiguats forts, tot quedava 
inundat. La gent necessitava un 
sostre desesperadament:

5. 

«Al nostre voltant tot era pols o 
fang, munts de material i edifi-
cis que pujaven en un tancar i 
obrir d’ulls. Els pisos feien tan-
ta falta, que la gent arribava a 
encendre fogueres perquè s’as-
sequessin els materials i po-
der-hi entrar com més aviat mi-
llor.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

3. 
Carrer d’Anaïs Nin

Quan Anaïs Nin (1903-1977) tenia 
10 anys, va viure una temporada 
a Barcelona. Era el 1913 i la seva 
mare, la cantant d’òpera Rosa Cul-
mell, s’havia instaŀlat amb els tres 
fills a casa dels sogres (carrer de 
Llúria, 52) fugint d’un matrimoni 
infeliç amb el músic Joaquim Nin. 
En un intent per explicar-se la vida 
com una aventura, però també 
per tenir un mitjà de comunicació 
amb el pare absent, la nena Nin va 
començar a escriure els seus pen-
saments en francès. Així, el seu fa-
mós diari arrenca el 25 de juliol del 
1914 amb un sentit adeu a la ciutat 
de Barcelona:

«Darrera mirada a Barcelona i 
darrers pensaments. Les mun-
tanyes s’alcen amb majestuosa 
bellesa. El sol ponent mostra 
els seus darrers i pàŀlids raigs. 
Aquí i allà, el cel blau està ta-
cat de petits núvols blancs. En-
tre aquells paisatges s’atrope-
llen en la meva ment diversos 
pensaments. Estem a punt de 
deixar Barcelona, aquest país 
tan bell. No tornarem a veure 
aquest cel blau que tant m’agra-
da. No tornaré a besar la dolça 
cara de la meva estimada àvia. 
No podré lliurar-me més a pen-
saments, indescriptibles, que 
sempre vénen a mi al vespre, 
quan m’inclino sobre la barana 
del nostre balcó en el silenci de 
la nit. I per últim, m’entristeix 
pensar que estem deixant el 
país que ha estat una mare i un 
amulet per a nosaltres.»
   

Linotte, els diaris d’infantesa 
d’Anaïs Nin (1914-1920)

Caminem uns metres cap amunt 
fins que, a mà esquerra, trobem el 
carrer de Pierre Vilar. El resseguim 
fins que, poc després, trobem en 
perpendicular el carrer de Fran-
cesc de Borja Moll.

Avancem pel carrer fins a trobar el 
carrer de Llull. Caminem, a mà es-
querra, fins a trobar la rambla de 
Prim.

Caminem amunt fins a trobar el 
número 64 de la rambla de Prim.

Carrer de Marsala

L’escriptor mallorquí Miquel 
Bauçà (1940-2004) va titular la 
seva primera noveŀla amb el nom 
d’aquesta via: Carrer Marsala. 
Tot i que el carrer no apareix en 
cap moment de l’obra, se sap que 
el va triar perquè aquí hi vivia el 
seu amic, el també escriptor Jordi 
Coca. Llibre de difícil classificació, 
està escrit en un català modern, 
depurat i genuí. 

El text, que podria semblar un 
dietari, ens mostra els pensaments 
del seu protagonista, un personat-
ge que llegeix Ausiàs March i Jordi 
de Sant Jordi i que viu aïllat al final 
de la gran ciutat i que evita, sempre 
que pot, qualsevol tipus d’integra-
ció amb el veïnat.

7. 

«¿Per què no puc estar alegre, 
ara? Res no m’ho impedeix. 
Tot m’hi incita. En el fons, just 
depèn de mi. Basta de no ta-
par-me més la boca, tancar el 
paraigua, caminar sense ofus-
car-me, desar el cornetí, des-
plegar les cortines i encendre el 
foc. Els negocis s’han de deixar 
per als fills dels notaris: són ells 
qui saben tocar el piano, una 
polca, si més no. Si volen, ho 
poden fer. De vegades es fan 
pregar, sobretot quan surt una 
noia brandant una gardènia 
i avança cap al mig somrient. 
Això els ret completament. I 
toquen. Penso: caldria destruir 
la Torre de Pisa, acompanyat 
per Diana Ross. Però ella no 
para de fer gales i jo no surto del 
Policlínic. Les infermeres no 
em fan cas. No és suficient de 
desmaiar-se: cal saber deixar 
caure la copa sense clavar-se els 
vidres.»

Miquel Bauçà, Carrer Marsala

Associació de veïns del 
Barri del Besòs
Rambla de Prim, 64

Durant anys, l’administració pú-
blica va anunciar la construcció 
d’escoles, però no arribaven. Per 
suplir la manca de centres do-
cents, al barri es van instaŀlar ba-
rracons que havien estat emprats 
amb anterioritat pels paletes que 
havien aixecat el barri, però la gent 
no n'estava contenta.

6. 

«Quan vam arribar al carrer 
Prim vam veure un grup de gent 
al voltant d’un barracot. En una 
pissarra a fora hi havien escrit 
“Escuelas provisionales”. Algú 
havia portat una cinta mètrica 
i estaven prenent mides. La 
Carlota va trobar companyes 
del coŀlegi i van començar a 
jugar mentre la veïna del pis 
del Daniel, a qui coneixia de 
feia quatre dies, em parlava 
del seu pare, que d’ençà que 
havia arribat del poble, eren de 
Pontevedra, no havia trepitjat 
el carrer. Jo havia vist al balcó 
del costat un vell amb la mirada 
perduda. S’havia anat afegint 
gent al voltant del barracot, 
dones i canalla sobretot, i vaig 
veure la Sierrita en el grup on 
es començava a cridar a favor 
d’escoles decents. De sobte em 
vaig adonar que havia perdut 
de vista la Carlota i no em podia 
bellugar. La veïna del Daniel 
continuava parlant de la marra- 
neria de son pare. S’havia fet 
un silenci mentre començaven 
a baixar policies de dues furgo-
netes que havien aparcat a pocs 
metres de la gent. No passa el 
temps, vaig pensar.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Seguim caminant cap amunt fins 
que, a mà dreta, trobem el carrer 
de Ferrer Bassa. El resseguim du-
rant 280 metres fins que, a mà 
esquerra, trobem el carrer de Mar-
sala.

Carrer de Cristóbal de 
Moura, 230

El maig del 1977, al número 230 
del carrer de Cristóbal de Moura la 
gent va haver de sortir de l’edifici 
cames ajudeu-me. A causa del mal 
assentament dels fonaments, que 
havien format part de l’antic delta 
del Besòs, alguns pisos s’havien 
omplert d’esquerdes. Després de 
la mobilització dels veïns, l’Ajun-
tament va encarregar reformes es-
tructurals en els edificis afectats. 
Un dels arquitectes encarregat 
d’aquestes reformes va ser el poeta 
Joan Margarit.

8. 

«Les finestres de nit amb la llum groga,
són ulls voltats pel rímel de l’asfalt.
Recordo el pis: una bombeta morta,
gossos i infants damunt del matalàs.
En la cuina corrupta sense porta,
amb verdet als plats bruts amuntegats,
un noi escolta un vell pick-up que toca
discs de drapaire però tots de Bach.
Els cables negres d’alta tensió
la lluna sobre el riu els fa brillar.
Sota el pas elevat de l’autopista,
la desolada terra de ningú,
corral de cotxes de segona mà.
Per a aquest món cap més futur que Bach.»

Recordar el Besòs (1980), a Els 
motius del llop (1993)

Seguim caminant pel carrer de 
Cristóbal de Moura fins que tornem 
a trobar la rambla de Prim. Cami-
nem uns cent metres i trobem, a mà 
esquerra, l’edifici que ocupa els nú-
meros 87-89.

Biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner

Aquesta biblioteca porta el nom 
de Ramon d’Alòs-Moner (1885-
1939), un home totalment lligat 
a les lletres catalanes. D’Alòs-Mo-
ner, que treballava a la Biblioteca 
de Catalunya, va ser l’encarregat 
d’organitzar una exposició del lli-
bre català durant el Primer Con-
grés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, octubre 
1906). A banda, va exercir de se-
cretari general de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i va estudiar a fons 
l’obra d’Arnau de Vilanova, Ra-
mon Llull i Dante Alighieri, a més 
de la figura de Sant Jordi i les lle-
gendes medievals que l’envolten. 

Especialitzada en flamenc, la 
biblioteca té una coŀlecció de CD 
i llibres tècnics sobre aquest gè-
nere musical i de ball, però també 
noveŀles. D’autors catalans que 
han incorporat alguna escena en 
flamenc en les seves històries n’hi 
ha molts: Gil de Biedma, Pla, Men-
doza, Matute, Laforet, Candel, els 
Goytisolo, Marsé... O Montserrat 
Roig, que descriu l’escena d’un 
casament a El temps de les cireres 
(1977) d’aquesta manera:

9. 

Seguim pujant per la rambla de 
Prim fins que, a uns 150 metres i 
a mà esquerra, trobem el carrer de 
Bolívia.

«Algú començà a cridar, ¡vivan 
los novios!, i un noiet jove que 
portava una bona pítima, bra-
mava sense parar, ¡que se besen 
el pico! I una altra vegada, ¡vi-
van los novios! Tots vinga a riure 
[...] La germana de l’Encarna 
s’aixecà tot d’una i s’enfilà dalt 
d’una cadira. S’arremangà les 
faldilles, quina marmanyera, 
féu la noia de rostre esblaimat, 
la Rosalia, les faldilles aixeca-
des, bellugava les cuixes plenes 
de sacsons i remenava el cul 
com una barca en alta mar i en 
plena tempesta. Fotografiarien 
l’escena de la Rosalia mentre 
remenava el cul. Un home 
amb boina, de pell roja com un 
tomàquet, bigoti gris i llavis de-
cantats, cridava, ¡que se le vea 
la otra pata! L’Encarna tenia 
el color trencat, es marejava, i 
aquell gafet que tenia clavat a 
la cuixa li feia un mal de mil di-
monis! El noi que anava trompa 
encara s’estava amb allò de ¡Vi-
van los novios!, i l’eco contes-
tava, ¡que se besen el pico! Un 
altre, amb unes llargues patilles 
rosses arrissades, tocava la gui-
tarra, i la seva dona, voltada de 
marrecs, se’l mirava amb l’aire 
de gosset perdut. Semblava 
una nena. El marit cantava ser- 
ranes. En una altra banda, un 
home d’ulls petits i separats i 
el nas aixafat, s’esgaripava amb 
soleares.»

Montserrat Roig, El temps de les 
cireres

La primera pedra del barri s’havia 
posat el 23 de setembre del 1959, 
en un acte integrat dins de les tí-
mides celebracions de la Mercè 
d’aleshores. Poc més d’un any des-
prés, el desembre del 1960, ja s’en-
tregaven les claus dels primers 536 
habitatges. Les obres, com es re-
flecteix a la noveŀla de Barbal, eren 
tan constants que el silenci del cap 
de setmana s’esperava amb cande-
letes:

Carrer de Bolívia

Ja som al carrer que dona títol a la 
noveŀla de Maria Barbal. Els habi-
tatges del carrer Bolívia són case-
tes baixes que van construir obrers 
durant els anys vint del segle XX. 
De fet, formen el nucli més antic 
de la zona.

10. 

«El barri s’anava omplint de 
persones i, per més que els anys 
passaven, encara hi domina-
va l’olor de pols i de ciment. 
[...] Es començaven a obrir les 
primeres escletxes als edificis 
nous de trinca i el nostre ca-
rrer Bolívia, amb Marroc i els 
paraŀlels, formaven un estrany 
oasi diminut, vell, entre dos 
blocs gegants. I continuaven 
arribant famílies que fugien de 
llocs pitjors que el Besòs, que hi 
milloraven. Després d’anys de 
treball dur havien pogut pagar 
l’entrada per al piset. Més tard 
vindria descobrir que al voltant 
no hi havia escoles, ni parcs, ni 
ambulatoris, que les botigues 
escassejaven i que l’únic que 
floria amb facilitat en aquella 
terra eren els bars, sorollosos 
i bruts, plens a qualsevol hora, 
amenitzats a intervals pel dring 
d’una maquineta del millón.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

«Recordo una tarda esplèndi-
da. Els diumenges paraven les 
obres dels blocs del voltant, no 
se sentien formigoneres ni pics 
ni camions, ni, és clar, les veus 
dels obreris. [...] Vam anar al 
terrat i vam estar una estona 
recolzats a la barana blanca 
respirant l’aire lliure. El Néstor 
fumava i parlava del seu somni, 
Linares, un sindicat obrer que 
hi funcionés. En aquells temps 
el carrer Bolívia i els quatre de 
l’entorn semblaven una illa. 
Tot al voltant, un oceà de terra 
o fang, mira tu.»

Maria Barbal, Carrer Bolívia

Tornem a la rambla de Prim, la 
travessem i ens dirigim fins al car- 
rer de Lluís Dalmau, que agafem 
fins que ens trobem el carrer d’Al-
fons el Magnànim. Comencem a 
baixar cap a mar fins a Cristóbal 
de Moura. L’enfilem, deixem a mà 
esquerra el Parc del Besòs, passem 
per sota les vies del tren i la Ronda 
Litoral, fins a una rotonda. A mà 
esquerra, l’Avinguda de la Catala-
na ens portarà fins al riu Besòs.

Avinguda de la Catalana

El recorregut ha començat a la 
vora del mar i acaba davant del riu 
que dona nom a aquest barri: el 
Besòs. Alguns diuen que el nom ve 
de bis, «dues vegades» en llatí, i de 
saucio, «salzeda: el riu de les dues 
salzedes». Aquest riu apareix com 
un personatge més en la noveŀla 
Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. L’autor parla del 
paisatge que envolta aquest riu a la 
zona de la seva desembocadura al 
mar:

11. 

«Le decimos leer y somos no-
sotros, que corremos entre los 
bloques de edificios, y sacudi-
mos los troncos de los árboles 
empapados de lluvia, y caza-
mos a las arañas en sus telas, 
y recogemos cascos de botellas 
de leche y de botellas de cham-
pán, y buscamos cobre, bobi-
nas de cobre caídas entre las 
matas que crecen en los sola-
res, y junto a los huertos, y al 
sol de las escombreras que hay 
al lado de cualquier obra. So-
mos mi amigo y yo, mirándo-
lo todo, palpitando y leyendo 
a la vez, y haciéndonos tenaces 
con la tenacidad de las ortigas, 
de los amarantos, de las mal-
vas que nacen al borde de las 
vías del tren, o en los basure-
ros, o al pie de los muros de las 
fábricas, y embebiéndonos del 
salvajismo de los juncales y de 
las mimbreras de la orilla del 
río e infiltrándonos del vértigo 
de las torres eléctricas. Y todo 
esto lo vamos a creer lectura en 
nuestro leer interminable, sin 
reparar en que al mismo tiem-
po estamos latiendo como pal-
pita con su pulso regular una 
estrella de neutrones o gira 
despaciosamente la blanca luz 
de un faro. Porque lo que hace-
mos es respirar, ser cada uno de 
nosotros a todas horas, hablar 
con inquietud y mirar con los 
ojos muy abiertos, por ejemplo, 
cuando entramos en el cuarto 
modesto de la biblioteca de la 
escuela, y nos detenemos inde-
cisos ante un puñado de libros 
ilustrados, ordenados en sus 
estantes metálicos de tuercas 
y orificios, por los que asoman 
los extremos de los volúmenes 
más altos. Así partimos en bus-
ca del secreto de las tardes, y 
marchamos a la captura de la 
claridad de estos días, y juntos 
atravesamos la quietud del co-
legio, y a todo eso también va-
mos.»

Javier Pérez Andújar, Los prínci-
pes valientes

«Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
 jo vull la pau —però no vull l’oblit.»
   

Pugem pel carrer de Marsala i, un 
cop al carrer de Pere Moragues, ca-
minem cap a l’esquerra fins que, 
a mà dreta, trobem el carrer de 
Messina. A pocs metres toparem 
amb el carrer de Cristóbal de Mou-
ra. Si caminem uns metres a mà 
esquerra de seguida trobarem el 
número 230.
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