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Per començar: Caminem uns vuit
minuts des de la parada El Carmel de la Línia 5 (blava). Agafem
Per començar: Caminem uns vuit
el carrer de Llobregós en direcció
minuts des de la parada El CarLlobregat fins que, a mà esquerra,
mel de la Línia 5 (blava). Agafem
trobem el carrer de la Murtra, que
el carrer de Llobregós en direcció
seguim fins a trobar la biblioteca.
Llobregat fins que, a mà esquerra,
trobem el carrer de la Murtra, que
seguim fins a trobar la biblioteca.

1.
1.

Biblioteca El Carmel ‒
Juan Marsé
Carrer Murtra, 135
Biblioteca El Carmel ‒
Juan
(Barcelona, 1933) és
JuanMarsé
Marsé

un
delsMurtra,
autors més
Carrer
135 destacats de la
Barcelona de la postguerra. AutoJuan Marsé (Barcelona, 1933) és
didacte en l’ofici de les lletres, no va
un dels autors més destacats de la
ser mai un bon estudiant i sempre
Barcelona de la postguerra. Autoque podia s’estimava més tombar
didacte en l’ofici de les lletres, no va
pels carrers de Gràcia, del Guinarser mai un bon estudiant i sempre
dó i del Carmel que no pas haver-se
que podia s’estimava més tombar
de tancar en una aula. Després
pels carrers de Gràcia, del Guinard’unes quantes publicacions, el
dó i del Carmel que no pas haver-se
seu primer gran èxit arriba amb
de tancar en una aula. Després
Últimas tardes con Teresa, premi
d’unes quantes publicacions, el
Biblioteca Breve de noveŀla el 1965.
seu primer gran èxit arriba amb
Els carrers que tant va trepitjar de
Últimas tardes con Teresa, premi
petit apareixen, molt sovint, en la
Biblioteca Breve de noveŀla el 1965.
seva obra:
Els carrers que tant va trepitjar de

«El Monte Carmelo es una colina desnuda y árida situada
al noroeste de la ciudad. Manejados los invisibles hilos
por expertas manos de niño,
a menudo se ven cometas de
brillantes colores en el azul del
cielo, estremecidas por el viento y asomando por encima de la
cumbre igual que escudos que
anunciaran un sueño guerrero.
En los grises años de posguerra, cuando el estómago vacío
y el piojo verde exigían cada
día algún sueño que hiciera
más soportable la realidad, el
Monte Carmelo fue predilecto
y fabuloso campo de aventuras
de los desarrapados niños de
los barrios de Casa Baró, del
Guinardó i de La Salud. Subían
a lo alto, donde silba el viento,
a lanzar cometas de tosca fabricación casera, hechas con
pasta de harina, cañas, trapos
y papel de periódico: durante mucho tiempo coletearon
furiosamente en el cielo de la
ciudad fotografías y noticias de
avance alemán en los frentes de
Europa, ciudades en ruinas y el
hongo negro sobre Hiroshima,
reinaba la muerte y la desolación, el racionamiento semanal de los españoles, la miseria
y el hambre».
(Juan Marsé, Últimas tardes con
Teresa)

Baixem tot el carrer de la Murtra i
enllacem amb el carrer del Santuari, que al seu torn enllaça amb la
carretera del Carmel. A 11 metres,
girem cap a l’esquerra per trobar
el carrer de Mühlberg.

2.
Mesón Las Delicias
Carrer de Mühlberg, 1

En aquest bar de tapes el Pijoaparte s’hi passa el dia i, quan es
queda sense tabac, també és aquí
on compra els seus estimats paquets de Chesterfield. Just abans
de conèixer-lo, el lector es troba
aquestes paraules:

«Y son los mismos pensamientos, la misma impaciencia de
entonces la que invade hoy
los gestos y las miradas de los
jóvenes del Carmelo al contemplar la ciudad desde lo alto, y
en consecuencia los mismos
sueños, no nacidos aquí, sino
que ya viajaron con ellos, o en
la entraña de sus padres emigrantes. Impaciencias y sueños
que todas las madrugadas se
deslizan de nuevo ladera abajo, rondando por encima de
las azoteas de la ciudad que se
despereza, hacia las luces y los
edificios que emergen entre
nieblas. Indolentes ojos negros todavía no vencidos, con
los párpados entornados, recelosos, consideran con desconfianza el inmenso lecho de
brumas azulinas y las luces que
diariamente prometen, vistas
desde arriba, una acogida vagamente nupcial, una sensación
realmente física de unión con
la esperanza. En las luminosas
mañanas del verano, cuando
las pandillas de niños se descuelgan en racimos por las
laderas y levantan el polvo con

sus pies, el Monte Carmelo es
como una pantalla de luz.
Es el Pijoaparte. Ha mandado
a un chiquillo a por un paquete
de Chester en el bar Delicias.
Mientras espera se arregla el
nudo de la corbata y los blancos puños de la camisa. Viste
el mismo traje que la víspera,
zapatos de verano, calados, y
corbata y pañuelo del mismo
color, azul pálido.»
(Juan Marsé, Últimas tardes con
Teresa)

Baixem tot el carrer de la Murtra
i enllacem amb el carrer del Santuari, que al seu torn enllaça amb
la carretera del Carmel. A 11 metres, girem cap a l’esquerra per trobar-nos el carrer de Mühlberg.

3.
Mirador de Joan Sales
Camí de Can Móra, 1

L’any 2016 es va posar el nom de
l’escriptor Joan Sales a aquest mirador, un bateig impulsat per una
petició veïnal, que va voler retre
homenatge a l’escriptor, veí del
barri del Coll.
Escriptor, editor i traductor,
Joan Sales (1912‒1983) va viure
la Guerra Civil espanyola des de
primera línia del front republicà
i va reflectir, al llarg de més de
vint anys, les experiències que li
va tocar viure en aquells dies de
guerra i dolor en la seva noveŀla

més coneguda, Incerta glòria.
Publicada per primera vegada el
1956, Sales va publicar-ne fins a
quatre noves versions al llarg dels
anys següents. En aquest paratge,
amb tota Barcelona davant nostre,
podem recuperar temps molt més
foscos per a la ciutat:

«A la sortida, em vaig trobar en
una fosca total. Els reflectors de
Montjuïc encreuaven els seus
feixos amb els del Tibidabo i
aquella creu de llum es projectava contra un cel baix, plujós.
No arribaven a localitzar els
avions. Aquests voltaven tan
alt que a penes se sentia la borinor. Feia ja tres nits seguides
que la ciutat era objecte d’uns
bombardeigs insòlits.
Jo caminava en aquella fosca
espessa, on altres centenars de
fantasmes com jo es movien
quasi a les palpentes. Tota la
circulació estava interrompuda, calia anar a peu. Tranvessant uns solars sense edificar al
llarg de la via vaig sentir passar
uns trens que en la fosca no es
veien. Tenia a moments la sensació de trobar-me en alta mar
com xúrria a la deriva; altres
vegades em feia l’efecte que
caminava sobre un cos gegantí
que agonitzava; els avions eren
mosques vironeres que venien
a pondre sobre aquella ciutat
viva encara però que ja començava a pudir a descomposició cadavèrica.»
(Joan Sales, Incerta glòria)

Baixarem pel Camí de Can Móra
fins que arribem al Park Güell.
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5.
Associació La Miranda
Camí de Can Móra, 1

Construïda com una casa burgesa al barri de la Salut, La Miranda del Coll del Portell, al costat del
Park Güell, ha tingut molts usos
des de 1928. A partir dels anys setanta va ser casa ocupada, comuna on convivien gent d’esquerres,
i, més tard, una escola de primària.
A primers dels vuitanta va ser un
dels epicentres de la contracultura
al barri, freqüentada per artistes
com Genís Cano o Pau Maragall
―net del poeta― que treballava
amb els coŀlectius Tricoco ―tribus, cooperatives i comunes― i
Vídeo-Nou. En l’actualitat La Miranda acull una associació cultural
del barri, amb tallers de tota mena.
També dóna allotjament a diverses
ONG. Pau Maragall (1948‒1994),
que va ser poeta i artista, va deixar
escrit aquest poema:

A TU KRISHNA
«A tu Krishna
Déu, Aŀlà, Budha
Atman, en el meu ignorant samadhi?
Humilitat i tantra desig
dic.
Omm, Aooom, Aoooommm.
Gràcies déu meu
per en Salvi, per mi, per
la família, per la vida
i la mort.
Abandono tot terror
i en hi diposito la meva
voluntat.
No gurus
No res

ets tu
iTot
científic.
Bakhti,
AMÉN»Jnana, Karma,

Aum, Chakras, ioga sagrat
i científic.
AMÉN»

Agafem el Pas Coll del Portell per
incorporar-nos a l’avinguda del
Coll del portell i dirigir-nos, a mà
Agafem
el al
Pas
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Portell que
per
dreta,
fins
carrer
de Sostres,
incorporar-nos
a l’avinguda
del
pujarem
fins a situar-nos
davant
Coll
del portell
del número
3. i dirigir-nos, a mà
dreta, fins al carrer de Sostres, que
pujarem fins a situar-nos davant
del número 3.
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Casa d’Ovidi Montllor
Carrer Sostres, 3
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LA FERA FEROTGE
«Per ordre de l’Alcalde,
es fa saber a tothom
que una fera ferotge
del Parc s’escaparà.
Es prega a les senyores
comprin força aliments,
i no surtin de casa
fins que torni el “bon temps”.
Tot el que tingue cotxe
que foti el camp corrents,
i se’n vagi a la platja,
a la torre o als hotels.
L’Alcalde s’encarrega,
fent ús del seu poder,
de la fera ferotge
deixar-la sense dents.
El qui això no acompleixi,
que no es queixe després
si per culpa de la fera
ell rep algun turment.
Jo que no tinc ni casa,
ni cotxe, ni un carret
em vaig trobar aquell dia
la fera en el carrer.
Tremolant i mig mort:
‒Ai Déu, redéu, la fera!
I en veure’m tan fotut
em va dir molt planera:
‒Xicot, per què tremoles?
Jo no te’n menjaré.
‒I doncs, per què t’escapes
del lloc que tens marcat?
‒Vull parlar amb l’Alcalde
i dir-li que tinc fam,
que la gàbia és petita,
jo necessite espai.
Els guàrdies que la veuen
la volen atacar,
la fera es defensa,
no la deixen parlar.
Com són molts i ella és sola,
no pot i me l’estoven.
I emprenyats per la feina,
a la gàbia me la tornen.

Per ordre de l’Alcalde
es fa saber tothom
que la fera ferotge
ja no ens traurà la son.
I gràcies a la força
no ha passat res de nou,
tot és normal i “maco”
i el poble resta en pau.»

Seguim pujant el carrer de Sostres
fins que ens trobem, a mà esquerra,
la Baixada de la Glòria. Travessem
el carrer i ens aturem a l’avinguda
de Vallcarca.

7.
Avinguda de Vallcarca
Josep Carner (1884‒1970), el príncep dels poetes catalans, va ser un
poeta molt popular a principis de
segle XX. Amb només 22 anys publica el clàssic Els fruits saborosos, i entre la seva producció noucentista de joventut va dedicar un
poema a un barri de Vallcarca molt
menys urbanitzat que en l’actualitat. La seva fidelitat a la República
com a diplomàtic va dur-lo a l’exili, de primer a Amèrica i posteriorment a Bèlgica, on va morir el 1970
després d’una visita fugaç a Catalunya, promoguda pel mecenes
Joan Baptista Cendrós.
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«Em van deixar en el carrer de
les Camèlies, al peu d’un reixat
de jardí, i el vigilant em va tro«Em van deixar en el carrer de
bar a la matinada. Els senyors
les Camèlies, al peu d’un reixat
d’aquella casa em van voler,
de jardí, i el vigilant em va troperò de moment diu que no
bar a la matinada. Els senyors
sabien què fer: si quedar-se’m
d’aquella casa em van voler,
o donar-me a les monges. De
però de moment diu que no
la manera que vaig riure els
sabien què fer: si quedar-se’m
vaig enamorar i com que ja
o donar-me a les monges. De
eren grans i no tenien fills em
la manera que vaig riure els
van recollir. Una veïna va dir
vaig enamorar i com que ja
que potser el meu pare era un
eren grans i no tenien fills em
criminal i que quedar-se una
van recollir. Una veïna va dir
criatura desconeguda era molque potser el meu pare era un
ta responsabilitat. El senyor va
criminal i que quedar-se una
deixar que les dones parlessin,
criatura desconeguda era molem va agafar, bruta com anava
ta responsabilitat. El senyor va
i amb el paper encara enganxat
deixar que les dones parlessin,
al pit, i em va dur a mirar les
em va agafar, bruta com anava
flors: mira els clavells, diuen
i amb el paper encara enganxat
que deia, mira les roses, mira,
al pit, i em va dur a mirar les
mira. Perquè era la primavera i
flors: mira els clavells, diuen
tot estava florit.»
que deia, mira les roses, mira,
mira.
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estava florit.»
(Mercè Rodoreda, El carrer de les
Camèlies)
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Arderiu (1889‒1976) i el seu marit,
Des que van tornar de l’exili el 1943,
el també poeta i traductor Carles
el pis de la poetessa Clementina
Riba, va esdevenir un dels punts
Arderiu (1889‒1976) i el seu marit,
de la resistència cultural al règim.

Situat al segon pis, el despatx
i la biblioteca del domicili acollien
tertúlies culturals cada tarda. En
morir Arderiu, la família donà a
l’Institut d’Estudis Catalans la
biblioteca, que a banda de contenir
moltes peces excepcionals entre
els més de cinc mil volums que
contenia, estava decorada amb olis
de Josep Obiols, Joaquim Sunyer
i Francesc Domingo, i esbossos de
Picasso i Dalí.

[IX]
«LLARGA, COM S’ALLARGA
LA NIT...»
«Llarga, com s’allarga la nit
de l’exiliat, quan el plora,
seu i estrany a la fosca vora,
un temps passat que fou delit,
ocupa el bosc esfereït,
d’on la flor i l’animal són fora,
una antiga crida sense hora;
l’oblit té mans i rostres i crit.
Reconec les salvatges festes
a què les potències celestes
inviten el míser i el foll:
quan, doblant-se en el déu que evoca,
es devora amb ell, ami sadoll,
a fil del conjur, boca a boca.»

(Carles Riba, Salvatge cor, 1952)

CANÇÓ DEL RISC
«Si visc no visc
L’amor del risc,
com m’abellia!
No l’he cercat;
me l’han donat
quan no el volia.

Si visc no visc
que temo el risc
i sa mentida.
El cel és d’or
i, ardent, el cor
no vol cap brida.
Però hi ha el risc:
si visc no visc.
Per una treva,
per un oblit,
dono el neguit
amb clau i lleba.
No fos el risc...
Si visc no visc.
Vés onsevulla,
passa la mar
‒ per quin atzar?la mar que rulla
paranys i risc.
Si visc no visc.
Ni mart ni treva
ni l’or del cel.
La meva arrel
si es torç, no es lleva.
Perquè, en el risc,
si visc, no visc.
Donaré ombra,
donaré flors,
fora del clos.
Feina sens nombre
dirà que visc.
Quan el gran risc
vindrà a topar-me,
amb cor segur,
sense ningú,
sabré lliurar-me
al risc, al risc!»

(Clementina Arderiu, 1964)
Si el vols escoltar en veu de la poeta:
https://youtu.be/iivH0y4w3ug
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