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Conjunt escultòric 
«L’Empordà. Oda Nova 
a Barcelona»
Passeig de Gràcia, 132

Instaŀlat anteriorment uns metres 
més avall dels Jardinets —a l’em-
plaçament actual de l’escultura 
Solc de Frederic Amat— aquest 
conjunt escultòric és un homenatge 
al poeta Joan Maragall fet pel seu 
fill, Ernest Maragall i Noble, el 
1961. L’obra consta de dues dones 
ajagudes, d’estil noucentista, fetes 
amb marbre blanc. L’escultura va 
estar confinada durant dècades al 
Parc de Cervantes perquè la figura 
nua escandalitzava les autoritats 
franquistes, i no va ser fins al 1985 
que va tornar als Jardinets, sota 
l’alcaldia de Pasqual Maragall, net 
de l’autor del Cant espiritual.

2. 

3. 
Plaça Vila de Gràcia 

La plaça de la Vila de Gràcia, fins al 
1999 plaça de Rius i Taulet, conté la 
seu del districte i és un dels punts 
centrals del barri. Al mig s’hi pot 
veure el campanar, construït per 
Antoni Rovira i Trias, al capda-
munt del qual hi ha la Marieta, la 
famosa campana que va donar nom 
al setmanari satíric republicà «La 
campana de Gràcia». La llegenda 
diu que la campana va repicar du-
rant 5 dies seguits durant l’aldarull 
de les quintes de 1870.

10. 

◄►Com arribar-hi :   M   Diagonal L3, L5 

Durada de la ruta: 1.20 h

1. 
Passeig de Gràcia, 118 

Salvador Espriu (1913‒1985) va ser 
poeta, dramaturg i noveŀlista cata- 
là. Va viure 40 anys al Passeig de 
Gràcia, entre aquest edifici i el 132 
(la Casa Fuster). En homenatge a 
l’autor de La pell de brau o Ce-
mentiri de Sinera l’Ajuntament va 
posar el seu nom als jardinets de 
just davant, popularment cone-
guts com a Els Jardinets de Gràcia. 
L’escultura Solc, un obelisc «en ne-
gatiu» a càrrec de Frederic Amat, 
també és un homenatge al poeta.

[XLVI]

«A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:
recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.»

 

   

(Salvador Espriu, La pell de brau. 
Obres completes — Edició crítica. 
Barcelona: Edicions 62 i Centre 
de Documentació i Estudi Salva-
dor Espriu, 2008, vol. XII)

1. 

CANT ESPIRITUAL

«Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre,
què més ens podeu dar en una altra vida?

Perxò estic tan gelós dels ulls, i el rostre,
i el cos que m’he donat, Senyor, i el cor
que s’hi mou sempre... i temo tant la mort!

¿Amb quins altres sentits me’l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l’eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.»

 

   

(Joan Maragall, Cant Espiritual. 
Barcelona: Edicions La Magrana, 
1998, p. 814-815)

ELS BÚFALS

«Vés a la plaça de Rius i Taulet 
i entra en un bar a recordar els 
records. Tot d’una sentiràs un 
gemir de búfals que estan cor-
rent per la plaça a tot córrer, 
menats pel teu pare i per mi. 
La teva mare, darrera el ra-
mat foll, ens crida que atúrem 
els búfals i els fem tornar a la 
cleda. Però nosaltres ens hem 
entestat a dur-los a l’estació de 
Fontana i fer-los baixar fins al 
túnel del metro, perquè se’ns 
ha ficat al cap que hi passa per 
sota un riu i que després arriba-
ran les pluges. Sort que ens ha 
aturat un semàfor. Tu, amb els 
teus ulls foscos i brillants, ho 
has vist tot sense temença.

A Teresa Font i Anyé, 
de la seva llibreta.
Gener de l’any 1978»
   

(Joan Vinyoli, Poesia Completa. 
Barcelona: Edicions 62, 2014, 
p. 299).

Plaça del Raspall

La plaça del Raspall és l’epicentre 
de la comunitat gitana de Gràcia, 
la més nombrosa de Barcelona, 
repartida entre Siracusa, Lliber-
tat, Fraternitat i Milà i Fontanals. 
Diuen que el seu nom prové d’una 
botiga, que tenia un gran raspall 
de mostra a l’aparador, però també 
hi ha qui defensa que està batejada 
honorant el revolucionari francès 
François-Vincent Raspail. A partir 
dels anys 50, aquest entramat de 
carrers veu néixer la rumba cata-
lana i el flamenc barceloní: al 8 del 
carrer de Fraternitat hi va néixer 
Antonio González «El pescaílla», 
marit de Lola Flores, i el Gato Pé-
rez era un habitual de les festes 
de Gràcia. També són del barri els 
rumberos Sabor de Gràcia o Mon-
cho, el cantant de boleros. El poeta 
Enric Casasses (Barcelona, 1951), 
que ha viscut a Progrés i a Lliber-
tat, sempre a tocar de la plaça, de-
dicava el seu poema en set cants 
Plaça Raspall «a siracusa, a samsó, 
al profeta, al tagamanent, a torde-
ra, al raspall, als resolis i al poble 
romaní».

4. 

«Hi ha un cafè a la cantonada
acabat en un mirall
que emmiralla mitja plaça,
mitja Plaça del Raspall.

L’última cançó gitana
i una alba de cap-per-vall
de festa han vestit la plaça:
no et conec, plaça Raspall!

L’avi encén el caliquenyo,
la sota mata el cavall,
passa un núvol, saps què penso?
M’has ben mort, plaça Raspall!»
 

   

(Enric Casassas Figueres, Plaça 
Raspall. Barcelona: Edicions 62 
— Empúries: 1998. Pàgina 179)

Gràfiques Tordera
Carrer de Samsó, 14

A Gràfiques Tordera s’hi impri-
mien la majoria de fanzins i diaris 
publicats durant la Transició, 
entre ells el Periodicodenadamas- 
unahoja, de Juan Carlos González 
Santamaría «Jotacé» i els grup Ma-
cromassa (Victor Nubla, Enrique 
Villalba, Crek, Javier Garcia) o la 
revista Atraccions, impulsada per 
Xavi Cot i Guillem Cifré, que en els 
seus 15 números entre 1982 i 1983 va 
publicar una pila de textos de l’un-
derground gracienc. També va pu-
blicar-se a Gràfiques Tordera Amb 
potes rosses, el setmanari satíric 
hereu d’El Be Negre que va arribar 
als 11 números durant la Tran-
sició, amb Ramon Barnils, Pep 
Albanell, Jaume Fuster i Empar 
Pineda a la redacció. Jaume Fuster 
(1945‒1998) va ser escriptor i 
traductor, i avui el seu nom bateja 
una de les biblioteques del barri, la 
situada a la Plaça de Lesseps.

5. 

«Veia la primera llum
en un barri menestral de Barcelona
i els primers mots que sentia 
(aquells que mai més s’obliden)
eren l’aspre català
que parlaven els meus avis.
Heus aquí, doncs,
les tres constants de ma vida: 
generació de postguerra,
menestral i català.
(sense carrinclona barretina,
com un fet més,
ni pàtria de cartró, ni llagrimeta). 
Tres constants que m’han assenyalat
un llarg i difícil camí.
Més tard (quan tenia ja dotze anys)
la quarta constant en mi naixia:
dèria d’hipersensibilitat atrofiada, 
aquesta de voler ésser poeta.
L’aventura de recerca, d’inquietud,
arribava, no debades la injustícia era palesa,
quan amb ulls esbatanats
fitava el món que avui encara em volta.»

 

   

(Jaume Fuster, Poema dit de la 
redempció. Barcelona: Meteora, 
2017. Original de 1967)

Torrent de l’Olla, 95

En una gran botiga de teixits situada 
a la cantonada de Torrent de l’Olla 
i Ramon i Cajal va néixer l’escrip-
tor Joan Perucho, que va passar la 
infantesa al barri, acompanyant la 
mare al teatre —a la sala Coliseu 
Pompeia de Travessera— i cap-
bussant-se en l’esplèndida biblio- 
teca del seu pare, que li va contagiar 
la febre per les lletres, una obsessió 
que durant la vida va compaginar 
amb l’ofici de jutge. Perucho va ser 
reclutat amb la lleva del biberó, 
i explicava que el darrer dia de la 
guerra a Barcelona va abandonar 
la seva destinació a les bateries 
antiaèries del Turó de la Rovira 
i va baixar xino-xano fins a casa, 
deixant l’uniforme de soldat pel 
camí i arribant a aquesta cruïlla 
en calçotets. Després de casar-se, 
Perucho va viure a l’Avinguda de 
la República Argentina, a tocar 
del pis del seu amic Carles Riba a 
qui sovint visitava (vegeu Ruta 4).  
Nascut el 1920 i mort el 2003, va ser 
noveŀlista, poeta i crític d’art.

6. 

1. 

«Ara et veig a la nit amb els crits lluminosos
damunt l’asfalt mullat, i puja una marea 
de rostres i paraules per la boca del metro,
i corbates pintades i quioscos de begudes
donen vida a les Rambles vora el vaixell que 
                                                                                       [arriba.

Això és molt saludable. Perfectament. Indica.
un centre noble de gravetat,
un problema soluble.
Però pugeu, si us plau, no del tot a l’atzar,
cap a l’àuria elegància,
al gest discret i a la uniforme moda.

No podries, ciutat, fer-te més encisera,
car un poeta et canta amb un dolç exabrupte.
Més jo t’estimo massa, Barcelona. T’estimo.
Les llàgrimes inunden el meu retrat d’infant.»

 

   

(Joan Perucho, Poesia 1947—
1956. Barcelona: Meteora, 2013, 
p. 101)

Llibreria Cap-i-cua
Torrent de l’Olla, 99

Gràcia és un dels barris amb més 
llibreries de la ciutat. Entre les que 
conserven l’esperit llibertari del 
barri s’hi compten la històrica Cap-
i-cua, amb el Papitu al capdavant, 
que ofereix premsa alternativa 
i molts títols d’editorials lliber-
tàries. Entre les moltes activitats 
que ha vist la llibreria aquestes 
darreres dècades, comptem la 
presentació del primer número 
del fanzín Ampolla, coordinat 
per Genís Cano, el juny de 1984. 
La revista va publicar molts noms 
de la contracultura barcelonina 
fins a l’any 1990. Genís Cano 
(1954‒2007) va ser artista i poeta.

7. 

«Passo d’Urquinaona o Burkina Fasso
en univers transportable
en món transferible

De muntanya russa de dues amanides russes
amb mirilla i ulls de trau d’armilla
de roda estrella bomba flor espiral
rosàcia crisma sexifòlia ull ou mà
ing iang anarquia arroba somriure
envolant ambulant amb volant

ma tarta de matar-te
parets de paperets
metrorràgia hilarant
gas de la risa de l’estrafolari extraradi

pertorbi el subirbi
de Ladi X dels agloritmes i bioritmes  
      verge estergida de l’escala
hologràfica»

 

   

(Genís Cano, Els traus postmo-
derns. Edicions Emboscall, 2006)

Centre Artesà 
Tradicionàrius
Travessia de Sant Antoni, 6

El Centre Artesà Tradicionarius 
(CAT) és un equipament públic que 
programa concerts, balls i tallers 
de música tradicional catalana re-
gularment, però que també incor-
pora actuacions d’altres tradicions 
musicals. Conegut fins al 1993 com 
a l’Ateneu L’Artesà —a primers de 
segle el comediant Paco Martínez 
Soria hi va aprendre l’ofici d’ac-
tor—, els poetes Jordi Pope i Enric 
Casasses hi van editar el full men-
sual literari i gràfic Obra d’artesà 
fins a l’abril de 1988. Del full se’n 
va fer una trentena de números, 
i va comptar amb coŀlaboracions 
en forma de vinyetes o poemes de 
Pope o Casasses, però també de 
Joan Vinuesa, Víctor Nubla, Salva 
Boada, Pascal Comelade, Albert 
Mestres o Gerard Horta, entre 
molts d’altres. Jordi Pope (Jordi 
Barba, 1953‒2008) va ser poeta i 
performer. Va viure molts anys al 
carrer de Venus.

9. 

DIVINA ESSÈNCIA

«Vomito la paperassa d’un còlic
i amago la testa sota la crostra,
em llago aquestes celles de la nostra
essència, i per un perfum bucòlic

remetre les ànsies d’un alcohòlic,
perquè podrint-se està l’angoixa nostra,
de tant oci me fa sortir la crostra
rodolant un paperot melancòlic.»
 

   

(Jordi Pope)

Plaça del Sol

La plaça del Sol és una de les més 
grans del barri i potser la més ani-
mada, punt de trobada de barce-
lonins i forans, ja sigui asseguts a 
les terrasses o al pedrís, que ama-
ga un aparcament subterrani i ha-
via estat un refugi antiaeri durant 
la Guerra Civil. A la plaça s’hi pot 
veure l’escultura l’Astrolabi, de 
Joaquim Camps, una aŀlegoria a 
l’astronomia que eludeix el nom a 
la plaça. De fet la plaça del Sol és 
creuada pel carrer del Planeta a 
la banda de muntanya, i anterior-
ment existien al barri els carrers de 
la Lluna, l’Eclipsi i l’Estrella que 
completaven la sèrie. Durant el fi-
nal del franquisme, l’envelat de la 
plaça durant la Festa Major de Grà-
cia aplegava cada any els membres 
de la Nova Cançó, amb interven-
cions de Raimon, Quico Pi de la Se-
rra o Lluís Llach. David Castillo 
(1961), periodista, noveŀlista i poe-
ta barceloní, en parla en un dels 
seus poemes:

8. 

DETERMINISME

«Corro i no tinc pressa,
camino sense forces,
treballo sense necessitat,
tot el dia,
estimo sense sostre
i vaig a cites sense hora
volent trobar el que no vaig buscar
quan podia i no en tenia ganes.
Ara, bec sense set,
acabo cerveses tirat a la plaça del Sol,
contemplant la punta de les sabates
com si fossin una posta de sol bruta.
Miro l’escot de la cambrera
i recordo la teva veu sense arrugues,
la teva ànsia sense retrets
i l’escalfor del teu amor
sense confiança, sense compromisos,
sense temps per acomplir,
l’escalfor del teu vell amor com a meta.»
 

   

(David Castillo, Bandera negra. 
Madrid: Sial Ediciones, 2001, p. 62)

10. 
Plaça de la Virreina

L’agost de 1984, el grup «O així», 
format per Enric Casasses, Jesús 
Lizano, Jordi Pope, Joan Vinuesa, 
Jaume Sisterna, David Castillo, 
Meritxell Sales i Eulàlia Framis 
—entre altres— va fer el seu primer 
espectacle de poesia d’envergadu-
ra en aquesta plaça, acompanyats 
de cinc músics i una ballarina. Fins 
llavors havien fet recitals improvi-
sats en bars i llibreries del barri, i a 
partir de llavors van actuar en pre-
sons i van fer espectacles que in-
corporaven la cercavila, el happe- 
ning o les titelles.

Joan Vinuesa 
(1952), poeta, pintor 
i cantautor barceloní.

«Amb els llavis ferits de tanta festa,
Tornem ebris d’un capvespre
On es respira perill
I esclat de tempesta.

I heus així
com els ulls se’m en van cap la finestra,
i no m’oblida la tristesa,
i així que arriba s’estavella,
i veu com ja en el primer diumenge,
per amor o primavera,
ell busca l’arquitectura primera.

Moltes llunes
I sols una estrella,
S’apaga la llum
I ell aprofita
I va fer feina.

I ara tu,
Fuig,
Depressa,
I torna a casa,
Jullietta.»

11. 
Heliogàbal
Carrer de Ramón y Cajal, 80

Els darrers 20 anys l’Heliogàbal 
ha estat un dels bars que progra-
ma música i poesia en directe més 
emblemàtics de la ciutat. Hereu de 
l’esperit underground dels locals 
de dècades anteriors, fins fa ben 
poc al mític vermell de les parets 
de l’Helio encara hi penjava algun 
dels quadres de Sebastià Roure 
(1946‒2006), pintor i poeta i habi-
tual del bar, que hi havia exposat 
les seves pintures i recitat en in-
finites ocasions, dient poemes en 
català, castellà, anglès, portuguès o 
basc i apadrinant, a la seva mane- 
ra, les noves generacions.

EUROPE CHANGE BAD

«Europe change bad /and my 
friends / of foot in the ways. // 
Listen now! / Strong song for 
your / crazy head. // The man 
working / for the money / and 
we working for the life. // Poor 
man walking / to the streets / 
and destroy the hypocrisy / all 
round you. // Not money, not 
simpathy / many money, many 
simpathy, / but friends, rich 
and poor / the same history 
for me. // Now, I can say / with 
other language. / En català! // 
Però no et puc dir / moltes fra-
ses, / la música viu dins meu. / 
Comprens! // Temps lliure / per 
anar esperant / els amics / que 
sempre arriben / i sempre res-
ponen. / Entens! // Fàcilment 
m’acompanyes / pel camí de la 
incertesa / però no importa, / jo 
sóc el mateix que neix en cada / 
cançó. // Europe change bad.»
 

   
   

(Sebastià Roure)

12. 
Plaça d’en Joanic

Si, abans d’arribar a la Plaça d’en 
Joanic, baixem fins a Travessera de 
Gràcia, 233, passarem per davant 
del que havia estat el Bar Elèctric, 
que va ser  la seu de recitals i con-
certs durant dècades, amb una pro-
gramació  diària  tan eclèctica com 
la decoració del local, que barreja-
va els velluts d’una peŀlícula de Da-
vid Lynch i  els mobles  d’una  casa 
ocupa. Per l’escenari del fons hi va 
passar  el bo i millor de l’under-
ground català,  i  Pascal Comelade 
va batejar com a Bar Elèctric el disc 
quàdruple que repassava els seus 
primers 30 anys de carrera. El 2006 
l’Elèctric va acollir un dels últims 
concerts de Jaume Cuadreny, l’ar-
tista «més incomprès de tota la his-
tòria catalana del rock and roll», 
en paraules de Ramon de España. 
Anys més tard el bar va tancar per 
donar lloc a la croqueteria actual.

UNA HISTÒRIA DE 
DROGUES

«Com si fórem àngels còsmics
Per la química del LSD,
àngels dins dels més harmònics mons 
                                                                [personals
i de la glòria dels camins perillosos.
Oh, la glòria dels camins perillosos
i anàvem cantant...

Primer va ser en Jaume d’Igualada
que quan tornà de la Índia
ens va dir mig flipat
Que cabrona és la gent!
Anàvem per la corda fluixa,
anàvem per la corda fluixa
tots junts cantant...

Després del suïcidi de la Mercè
amb cocaïna, amfetes i cavall
molts anaven massa aviat
cap al seu tràgic final.
Aquella meva
generació perduda,
aquella meva,
generació perduda
amb mi va cantar...»
 

   
   

(Jaume Cuadreny, 1952-2006)

Remuntem fins a la Plaça d’en 
Joanic, batejada en honor a Esteve 
Juanich i March, nascut a Grano-
llers el 1793 i propietari d’aquestes 
terres, la plaça d’en Joanic ha 
mantingut el nom durant més de 
dos segles. Durant segles la plaça ha 
estat delimitada per can Compte, 
una masia que anava des de l’ac-
tual Travessera de Gràcia fins al 
carrer de la Providència. En ender- 
rocar-se als anys 30, els terrenys es 
van parceŀlar i van permetre l’edi-
ficació de l’Est de la Vila. La plaça 
d’en Joanic encara és una de les 
poques places de sorra de Gràcia. 
Sota la superfície encara amaga 
part d’un refugi antiaeri, tapiat 
el 2001 durant la construcció de 
l’aparcament actual.

LES PLACES DE GRÀCIA 
(fragment)

«Una plaça a Gràcia té el caliu
que alimenta l’esperança 
com l’ocell al fons del niu. 
Una plaça a Gràcia, si ets despert, 
fa que entenguis les llambordes 
com si fos un llibre obert. 
Una plaça a Gràcia, si li plaus, 
fa que el temps resti en exili 
fins que hi vulguis fer les paus. 
Una plaça a Gràcia et fa el regal 
d’un futur prenyat de joia 
—si és mentida, tant se val! 

Però el temps no mira mai allà on trepitja
 i un bon dia us va trobar en el seu camí. 
Com a càstig, va envoltar-vos de calitja: 
mai no vau saber del cert qui perdé a qui! 
El que saps és que un matí l’acompanyares
fins al metro un darrer cop ("Adéu, Enric.")
 i no vas sentir cap pena, o potser un xic, 
a la Plaça Joanic.»

 

   
   

(Miquel Pujadó, Les places de 
Gràcia, dins Ambaixador d’enlloc. 
Barcelona: Picap, 1990)

13. 
Plaça de Rovira i Trias

Assegut en un banc del centre de la 
plaça jaurà durant tota l’eternitat 
una figura de bronze de l’arquitec- 
te Antoni Rovira i Trias, hereu de 
Gaudí. Als seus peus, una placa 
explica que Rovira i Trias, a banda 
de dissenyar la plaça que duu el seu 
nom, fou el guanyador del projecte 
d’Eixample barceloní, però el Go-
vern espanyol imposà finalment 
el traçat d’Ildefons Cerdà. Malgrat 
tot, Rovira i Trias va deixar una 
important petja arquitectònica a 
la ciutat, ja que va dissenyar molts 
mercats com ara el del Born o el de 
Sant Antoni, i va aixecar el cam-
panar de la plaça Vila de Gràcia. 
A la cantonada amb Providència, 
s’aixecava fins al 1965 el cinema 
Rovira, un dels clàssics del barri. 
La plaça, travessada per dos 
carrers laterals a nord i a sud, era 
l’origen del tramvia 39 fins a la Bar-
celoneta, un trajecte que va substi-
tuir el bus del mateix número. La 
plaça de Rovira i Trias ha estat pro-
tagonista de textos de Juan Marsé, 
Enrique Vila-Matas, Màrius Serra 
i Víctor Nubla. També li va dedi-
car un poema Alexandre Plana 
(1889‒1940), poeta, narrador i 
crític lleidatà i un dels mestres del 
jove Josep Pla quan freqüentava 
l’Ateneu Barcelonès.

UNA PLAÇA DE GRÀCIA

«Plaça voltada de parets iguals 
emmorenides sota del cel gris, 
amb arbres minsos vora dels fanals 
i amb un balcó petit a cada pis. 
Passa una dona amb un cistell. Després 
uns infants bruts i cridaners que juguen 
a la ratlleta i que se’n van. Res més; 
i el vent que mou les robes que s’eixuguen 
pels balcons. La remor 
tota la tarda és lenta, continguda, 
fins que vespreja. Rere un porticó 
s’encén el llum. La plaça que era muda 
s’anima de la gent 
que va cap a sopar. La barriada 
es sorolla una mica sota el vent 
per dormir-se aviat més reposada.»
 

   
   

(Alexandre Plana)
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Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària
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4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert
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del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
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Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 
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2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10
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Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel
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Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10
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literari de 
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2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
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4 Bar Kentucky
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10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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del Xino i el 
Paraŀlel
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
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4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert
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17 Casa Almirall
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19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45
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Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
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Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 
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2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
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Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant
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14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària
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4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert
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22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10
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Els noctàmbuls
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Paraŀlel
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5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet
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Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)

Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 
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2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)



Juli Vallmitjana 
(1873-1937), narrador 
i dramaturg barceloní.

«De sobte van sentir-se crits de: 
“Pasma! La bòfia!”

Del portal de Santa Madro-
na entraren al carrer dugues 
parelles de guardes de seguri-
tat amb el sabre desembeinat, 
i dels Quatre Cantons altres 
tants en la mateixa actitud. 

En un girant d’ulls el carrer 
va quedar net d’aquella genta-
da. Els uns fugien ficant-se per 
les escales i escabullint-se pels 
terrats, i als dos de la tenda que 
estaven agafats, un crit de “Pas-
ma!” va tenir més força que els 
esforços que feien quatre ho-
mes per descompartir-los. 

Per les cases de prostitutes 
s’amagaven les dones, i per 
sota els taulells de les tavernes 
s’amagaven els parroquians. 

L’un llençava el ganivet, l’al-
tre la pistola. Se sentí un tret, 
però al carrer no hi havia nin-
gú. Ni els gossos ensumaven les 
escombraries ni els gats s’em-
paitaven.

El tret havia sortit de l’escala 
del dotze. La policia s’hi acostà 
tot seguit, ficant-se dins.

La gent tornava a sortir, però 
no es movia del llindar de les 
portes, i algun xicot, tot salti-
ronant, s’hi acostava; i quan 
semblava, pels moviments que 
feien els de la policia, que tor-
naven a sortir, tothom s’ama-
gava i els xicots tafaners fugien 
corrents.

Com que quasi tots els xorcs 
que corrien per aquells barris 
coneixien perfectament les co-
municacions dels terrats, per 
més esforços que varen fer els 
de policia no aconseguiren aga-
far-ne cap, no trobant re més 
que una pistola descarregada 
que, probablement, al llençar-
la, s’havia disparat».
   

(Juli Vallmitjana, La Xava. Edi-
cions de 1984, Barcelona: 2003, 
p. 194-195. 1a edició de 1910)

Portal de Santa 
Madrona
Avinguda Drassanes / Carrer del 
Portal de Santa Madrona

El Portal de Santa Madrona era una 
de les entrades sud al Barri Xino. 
S’hi iniciava el desaparegut carrer 
Migdia, que creuava amb Arc del 
Teatre, que en l’època de Juli Vall-
mitjana s’anomenava Trentaclaus. 
Aquest creuament, anomenat po-
pularment els Quatre Cantons, era 
un dels llocs amb més vida del bar- 
ri, i acollia cada dia un mercat a 
l’aire lliure que, segons Paco Vilar, 
s’hi podien vendre productes de 
procedència dubtosa, des de mit-
ges de cotó a rellotges d’or o els ci-
garrets fets amb burilles trobades 
pel barri que elaboraven els coli-
lleros. De nit, la zona era el prin-
cipal pol de prostitució del barri, 
amb bordells instaŀlats als baixos 
i pensions i meublés de tota mena, 
alguns amb noies menors d’edat. 
Entre la clientela, a banda de lo-
cals, hi havia molta afluència d’es-
trangers per la proximitat del port. 
La reforma d’aquesta part del ba-
rri, «sanejat» durant la postguerra, 
va ser possible en part pels molts 
edificis enfonsats que els bombar-
dejos de la Guerra Civil van deixar 
a la zona. La finalització del gra-
tacels Colón, l’any 1971, va signifi-
car per molts la fi del barri Xino tal 
com el coneixien. 

1. 

Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

Àmbit 9: 

Àmbit 9: 

Els noctàmbuls
del Xino i el 
Paraŀlel
Ruta Literària

1 Portal de Santa

Madrona

2 La Criolla

3 Frontón Colón

4 Bar Kentucky

5 Edèn Concert

6 Mossos d'Esquadra de

Ciutat Vella

7 Plaça de Jean Genet

8 Monument a Raquel

Meller

9 Teatre Apolo

10 Saló Pompeia

11 Carrer de les Tàpies

12 Carrer de Robadors

13 Carrer de Sant

Rafael, 19

14 Casa Leopoldo

15 Rambla del Raval

16 Teatre Romea

17 Casa Almirall

18 Granja de Gavà

19 Carrer de les

Ramalleres, 17

20 Carrer dels Tallers, 45

21 Sala de Ball La Paloma

22 Ronda de Sant

Antoni, 12

Els noctàmbuls
del Xino i el 

Paraŀlel

◄►Com arribar-hi :   M   L3 (Drassanes),
Bus 120.

Durada de la ruta: 1:40 h

2. 
La Criolla
Carrer del Cid, 10

D’entre tots els locals del Barri 
Xino, La Criolla va ser el més cana-
lla i radical. Inaugurat el 1925 als 
baixos baixos d’una antiga fàbri-
ca de filats, La Criolla es va conver-
tir aviat en el temple de perversió 
més mític de la ciutat, sobretot grà-
cies als seus artistes transvestits, la 
principal atracció del local. El bo-
caorella hi va portar autòctons i 
estrangers, artistòcrates i burgue-
sos, però també anarquistes i pis-
tolers. Al formiguer de La Criolla 
també hi havia ball i varietats, trà-
fic de drogues i prostitució homo-
sexual. A el Diari del lladre, Jean 
Genet explica com s’hi prostituïa, 
vestit «de senyoreta». La Criolla va 
iniciar la seva decadència amb l’es-
clat de la guerra civil, i la tardor de 
1938 una bomba italiana va escla-
far al local, que aniria a terra amb 
la construcció de l’Avinguda de les 
Drassanes, però n’han quedat les 
cròniques de tants escriptors, pe-
riodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra 
(1894-1961), poeta, noveŀlista, 

dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells ca-
vallers varen deixar els dos 
cotxes que els conduïen davant 
del “Lion d’Or”, i varen entrar a 
peu pel carrer de l’Arc del Tea-
tre. Era la una de la matinada, 
i aquell carrer bullia una mica 
d’ombres amb la direcció dis-
treta, estava ple de gasos amo-
niacals, i a terra, de tant en 
tant, hi havia un gat mort que 
dormia el seu fàstic etern da-
munt d’un llit de peles de ta-
ronja.

Les dames anaven un si és es-
verades, trepitjant escombra-
ries i líquids infectes, però ple-
nes d’interès i amb la iŀlusió de 
veure qui sap què. Les canto-
nades i els carrerons que con-
templaven, perdent-se dintre 
una vaguetat de tinta, més que 
excitants arterioles amb tem-
peratura viciosa, feien l’efecte 
d’una gran pobresa, d’una gran 
brutícia, d’una desolació resig-
nada i humil. Al carrer de Pere-
camps, que baixa cap al carrer 
del Cid, s’adonaren del color tè-
tric de roig de farmàcia que es 
desprèn del gran anunci llumi-
nós de “La Criolla”.

Tiraren avall, i es trobaren en 
aquell tros del carrer del Cid, 
arranjat amb força solta pel Pa-
tronat de Turisme i Atracció de 
Forasters. Aleshores, aquells 
barris es preparaven per a l’ex-
posició, i els explotadors ana-
ven a caça de xinesos, de ne-
gres, d’invertits truculents, i de 
dones extretes de la sala de dis-
secció de l’Hospital, que a mig 
esquarterar els posaven unes 
faldilles verdes i un xal de gita-
na, i amb una mica de bacallà 
en remull els repenjaven dues 
coses que volien ésser dos pits; 
un cop guarnides així les clava-
ven amb un clau de ferrar ca-
valls a la porta de les cases més 
estratègiques.

Entre aquelles dones de sala 
de dissecció, se’n veien d’altres 
que eren vives i senceres, però 
que havien passat per un insti-
tut de desllorigament i defor-
mació dels membres. Alguna, 
picant i fins bonica, però que 
li flotaven els pulmons dintre 
d’un bany d’aiguardent, llança-
va una veu ronca i de contrac-
ció estomacal com la que gas-
ten les foques de les coŀleccions 
zoològiques quan els llancen al 
nas una sardina passada. D’ho-
mes, se’n veien de tota mena, 
des dels mariners, els mecànics 
i els obrers perfectament nor-
mals, fins als pederastes amb 
els llavis pintats, les galtes amb 
crostes de guix i els ulls carre-
gats de rímel. Entre la gent de 
sort estrinxolada, remenaven 
la cua una mena de pobres, 
d’esguerrats i de carteristes, 
que només es troben en aquells 
barris, o és possible que aquells 
barris els donen un maquillat-
ge especial, i els mateixos ho-
mes posats a la Rambla ja són 
tota una altra cosa.

 (...)
Les dames que no havien es-

tat mai en aquell indret es tro-
baven una mica decebudes. Els 
havien explicat coses massa 
truculentes i només veien una 
mena de cafè popular que tenia 
pretensions de dancing. L’esta-
bliment era un magatzem apro-
fitat; les velles columnes de fe-
rro que aguantaven el sostre 
estaven pintades per donar la 
iŀlusió que eren palmeres; en el 
sostre la pintura simulava les 
fulles. En una mena de llotja 
hi havia els músics. L’orques-
tra era pintoresca i deslloriga-
da. Un que tocava la trompeta 
representava l’excèntric de la 
casa saltant d’un cantó a l’al-
tre de la llotja i fentho tremolar 
tot amb el seu terrabastall me-
tàŀlic. Als vuit visitants els dis-
posaren dues tauletes tocant a 
la pista. El ball anava ple. En-
tre la concurrència hi havia 
molts obrers del barri que pre-
nien cafè tranquiŀlament i ba-
llaven amb tota la innocència. 
No feien gens de cas si, tot ba-
llant, la seva parella es topava 
amb dos degenerats o amb un 
que acabava de robar una bal 
de cotó al port i ho celebrava 
amb un plat de sang i fetge dis-
fressat de dona. Al costat del 
proletariat anònim, es veiem 
escampats per les tauletes els 
que treien suc del prestigi de la 
casa. Aquella nit no n’hi havia 
gaires. Uns duien la indumen-
tària intencionadament efemi-
nada altres tenien una manera 
de vestir pinxesca. Altres, amb 
la pell cloròtica, tarats de ra-
quitisme o de tuberculosi, tan 
incomprensiu, no se sabia si 
eren dones o adolescents, o si 
eren éssers d’un altre planeta 
més trist i acanallat que el nos-
tre.» 

  
(Josep Maria de Segarra, Vida 
Privada. Proa, Barcelona: 2007, 
p. 186-188. 1a edició del 1932)

3. 
Frontón Colón
La Rambla, 18

L’edifici del Frontón Colón —actu- 
alment un gimnàs— va acollir una 
sala de ball des de mitjans de segle 
XX. Als inicis acollia principalment 
prostitutes i mariners de la sisena 
flota, però amb el temps va anar-
se posant de moda entre universi-
taris i inteŀlectuals (com Gabriel 
Garcia Márquez), que durant els 
anys seixanta i setanta ballaven al 
costat de «fumetes, travestis i he-
teros», en paraules de Nazario. El 
Jazz Colón o el Bar Cosmo eren 
dels pocs locals que toleraven la 
homosexualitat en una Espanya, 
la d’un Franco terminal, on encara 
estava vigent la Ley de vagos y ma-
leantes.

Lluís Maria Todó 
(1950), professor universitari, crític, 

traductor i escriptor català.

«Al Salvador li agradaven els 
nois, als seus vint anys havia 
tingut relacions sexuals amb 
molts homes, però encara no 
s’havia enamorat mai de nin-
gú, fins que un dia va apaèrixer 
al Jazz Colon el Pedro, que no 
era ben bé d’aquell barri, sinó 
de la Mina, potser d’algun al-
tre suburbi amb molta pobla-
ció gitana, el Salvador no ho 
podia precisar. Es dedicava al 
tràfic de grifa a petita escala, 
al “trapicheo”, que deien ells, 
i era extraordinàriament sim-
pàtic, riualler, extravertit, ge-
nerós, cordial. Es van fer molt 
amics, o almenys això és el que 
s’imaginava el Pedro, perquè 
després d’uns mesos en què es 
veien pràcticament cada dia 
i es passaven quasi tot el dia 
junts, el Salvador va haver de 
reconèixer sense dir-ho que el 
que l’unia al Pedro no era una 
amistat, sinó un amor intens, 
el seu primer amor». 

  
(Lluís Maria Todó, L’últim mono, 
Club Editor, Barcelona: 2015, 
p. 142)

4. 
Bar Kentucky
Carrer de l’Arc del Teatre, 11

Explicava Francisco Casavella que 
bars com el Kentucky, el Texas o el 
New York, estaven batejats així per 
atreure els mariners nord-ameri-
cans de la sisena flota que atraca-
ven al port. L’arribada de la sisena 
flota va significar una segona 
joventut pel barri, amb un repunt 
de la prostitució, els robatoris i 
les estafes, ja que tant a bars com 
a meublés es cobrava als soldats 
americans en dòlars, molt més 
cotitzats que la devaluada pesseta 
d’aleshores. Tot i haver nascut 
a Marquès de Campo Sagrado, a 
la frontera del Xino, l’escriptor 
Francisco Casavella va explorar el 
barri des de jove, fascinat per un 
món prohibit de prostitutes i de-
linqüència, i el 1990 va ambientar 
al barri la seva primera noveŀla, El 
triunfo, posteriorment adaptada 
al cinema. El Bar Kentucky, fundat 
als anys quaranta, és un dels pocs 
bars històrics que queden al barri. 
Tot i la seva aparença de cova, a 
les seves parets podreu resseguir 
la història del barri amb desens de 
fotografies d’època, i localitzar la 
placa que el pintor Miquel Barceló 
va dedicar a Eddie Simons, poeta i 
artista panameny. 

Francisco Casavella 
(1953-2008), escriptor barceloní.

«Eran los años guapos. Cuan-
do el Tostao, el Topo y yo nos 
escapábamos del Barrio y nos 
íbamos hasta muy lejos y éra-
mos allí los reyes, saludando a 
todo el mundo y quedándonos 
con la gente. Éramos más del-
gados y más guapos y yo le di-
ría a usted que hasta más lis-
tos cuando, al llegar a las calles 
grandes, les sacábamos el dine-
ro a los marinos americanos y 
a los marinos italianos y el bol-
so a las extranjeras de piel colo-
rada que se creían caminando 
por el cuarto de baño de su 
queo, oliendo las flores, y to-
cándoles el pico a los pájaros y 
haciéndoles cnu-chu-chu a los 
loritos reales». 

  
(Francisco Casavella, El triunfo. 
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)

5. 
Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12

Entre els locals de varietats del ba-
rri Xino, l’Edèn Concert va ser un 
dels que va tenir més ressò inter-
nacional, per la seva revista plena 
d’estrelles, les seves taules de joc 
—les pasteres— i la seva reputa-
ció d’espai de luxe i llibertinatge. 
Obert l’any 1887 al 12 de Nou de la 
Rambla (llavors Conde del Asalto), 
el local acollia números de còmics, 
de màgia i d’acrobàcies, però 
també cupletistes i ballarines. La 
façana de l’Edèn tenia una llu-
minària espectacular, i l’interior 
renovava sovint la seva decoració 
i els seus espectacles, una tendèn-
cia que aviat copiarien la majoria 
d’establiments rivals. Entre les 
seves estrelles «sicalíptiques» des-
tacaven la Bella Dorita o Antonia 
de Cachavera, que el 1912 va ser 
denunciada vuit vegades durant 
una única setmana per «aixecar-se 
les faldilles i ensenyar al públic les 
parts genitals». Va viure els seus 
anys esteŀlars a partir de la prime-
ra guerra mundial, convertit en 
un music-hall de primera divisió, 
i incorporant les últimes novetats 
del moment, com concursos de 
charleston o actuacions d’artistes 
negres, llavors de moda a ciutats 
com París o Nova York. Convertit 
en cinema l’any 1935, l’últim inten-
tant per ressuscitar-lo com a espai 
de varietats va ser a mitjans dels 
anys vuitanta, però en fracassar es 
va convertir el local en el pàrquing 
Eden actual.

6. 
Mossos d'Esquadra de 
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

El 2007, Francisco González Le-
desma recordava el carrer Nou de 
Ramblas en un article a El País. 
Per ell, la llavors Calle Conde del 
Asalto tenia un «nom oficial amb 
gust de guàrdia i cachiporra», i 
estava plena d’acadèmies de ball 
per aprenents a cupletistes, gari-
tos de joc, sales de strip, burdells 
i bars de primers auxilis. D’aquell 
carrer que no dormia mai només 
en queda el bar London i el cuartel 
de la policia on treballava el seu 
inspector Méndez en la desena 
de noveŀles que li va dedicar, ara 
reconvertit en una comissària dels 
Mossos asèptica on, segons Gon-
zález Ledesma, «fins i tot els videts 
són de disseny».

Francisco González 
Ledesma 

(1927-2015), periodista, noveŀlista i 
escriptor de còmics barceloní.

«Quedaba el agresor, el tipo que 
les había dado masaje deporti-
vo sin cobrarles nada, y que 
también tendía que compare-
cer ante el juez por un possible 
delito de lesiones. Méndez pes-
tañeó al verlo. 

Buena planta, vive Dios. Hijo 
del barrio profundo, de los pi-
sos sin luz, los bolsillos sin di-
nero, las calles sin salida y las 
chicas sin futuro, todo mezcla-
do en un dormitorio de cinco 
metros cuadrados y una músi-
ca de sábado noche. Antes, a 
aquellos chicos les quedaba el 
boxeo, però ahora el boxeo ya 
no mueve dinero ni masas. Y a 
las chicas les quedaba el recur-
so del novio rico, però ahora los 
novios ricos ya no van a los ba-
rrios bajos». 

  
(Francisco González Ledesma, 
Cinco mujeres y media. Planeta, 
Barcelona: 2005, p. 195) 

Josep Maria Planes 
(1907-1936), periodista català.

«Les estrelles de l’Edèn són 
unes noies grosses i sentimen-
tals, que beuen xampany, por-
ten mitges negres, i produeixen 
uns drames terribles en els in-
teriors burgesos, on cada dos 
per tres s’ha de reunir el conse-
ll de família per aguantar pels 
elàstics al cap de casa esboja-
rrat.

Els senyors que es diverteixen 
han descobert que el món de les 
conquistes fàcils no s’ha acabat 
als corredors de l’escenari del 
Liceu. El music-hall comença 
a fornir cuplets a les criades i 
convida a l’esgarriament als 
amos de les tals criades. Una 
onada de disbauxa passa per 
la Rambla, creix, s’ageganta 
i s’afirma sota el signe precís 
del famós sopar de duro. Men-
tres els russos i els japoneses 
fan guerra, les primeres coco-
ttes franceses es deixen caure 
a l’Edèn i posen una mica de 
vermell en els bigotis enternits 
dels barcelonins.

Les nits de l’Edèn Concert 
aixopluguen els primers des-
vergonyiments de la societat 
local, i la seva fama s’escampa 
per tot Catalunya. Quan el ma-
rit se’n va a Barcelona, les do-
nes de l’Empordà, de l’Urgell, 
del Camp de Reus i del Pla de 
Bages, resen un gran parenos-
tre perquè Nostre Senyor el 
preservi de caure a les mans de 
les artistes del carrer Nou...». 

  
(Josep Maria Planes,  Nits de Bar-
celona. Barcelona: Proa, 2001, 
p. 96-97. 1a. edició de 1931)

7. 
Plaça de Jean Genet

Nascut el 1910 a París, fill d’una 
prostituta que el va abandonar, 
Jean Genet va passar la infantesa 
en reformatoris, presons i famí-
lies d’acollida, fins que després 
d’una breu aventura a l’exèrcit es 
va dedicar a robar i prostituir-se 
per arreu d’Europa. A partir del 
seu retorn a França el 1937, alterna 
els robatoris i les condemnes amb 
la literatura. Des de la presó es-
criu diverses noveŀles, entre elles 
Diari del lladre (1949), recollint 
les seves experiències de joventut 
prostituint-se al barri Xino de Bar-
celona. Finalment l’Estat francès li 
commuta la cadena perpètua grà-
cies a les pressions d’inteŀlectuals 
de l’època com Jean-Paul Sartre, 
Jean Cocteau o Pablo Picasso. 
Situada entre el port i les Drassa-
nes Reials, la plaça Jean Genet és 
un petit racó inaugurat l’any 1997 
i batejat en honor a l’escriptor a 
proposta de Lluís Permanyer. Res 
del que veieu en aquesta plaça pot 
fer-nos pensar en el barri Xino que 
va viure l’escriptor francès a prin-
cipis dels anys trenta. «Aleshores 
el Barri Xino era una mena de 
catau poblat menys per espanyols 
que per estrangers, que eren tot 
pinxos pollosos», escrivia Genet, 
un «desordre brut, al mig d’un ba-
rri que pudia pudia a oli, a orina i 
a merda».

Jean Genet 
(1910-1986), noveŀlista, poeta, 

dramaturg i activista francès.

«1932. Aleshores Espanya era 
coberta de púrria, els seus cap-
taires. Anaven de poble en po-
ble, a Andalusia perquè és càli-
da, a Catalunya perquè és rica, 
però tot el país ens era favora-
ble. A Barcelona freqüentà-
vem sobretot el carrer Migdia 
i el carrer del Carme. De vega-
des dormíem sis en un llit sen-
se llençols, i a trenc de dia ens 
n’anàvem a pidolar pels mer-
cats. Tota la colla deixàvem el 
barri Xino i ens escampàvem 
pel Paraŀlel, amb una ciste-
lla al braç, perquè les mestres-
ses de casa s’estimaven més do-
nar-nos un porro o un nap que 
no pas un ral. Al migdia tornà-
vem i amb la collita ens fèiem 
la sopa. El que us descriuré són 
els costums de la púrria.» 

  
(Jean Genet, Diari del lladre. Bar-
celona: Edicions 62, 1993) 

8. 
Monument a 
Raquel Meller
Carrer de Nou de Rambla, 105

L’aragonesa Raquel Meller, el nom 
artístic de Francisca (Paca) Mar-
qués López, va ser durant dècades 
la cantant i cupletista espanyola 
amb més fama internacional. A 
Barcelona va debutar el 1911 al Tea-
tre Arnau,  i cantant «el Relicario» 
i «la Violetera» de José Padilla li 
van ploure aplaudiments als esce-
naris de mig món, atraient l’aten-
ció de Charles Chaplin, que la vo-
lia de coprotagonista a City Lights. 
Finalment l’ànima de Charlot va 
aconseguir que La violetera fos el 
tema principal de la peŀlícula. Du-
rant els anys trenta Meller va viure 
a França, convertida en una estre-
lla, però amb el seu retorn a Barce-
lona va passar les últimes dècades 
de la seva vida oblidada pel públic 
i els aficionats. Morí l’any 1962, i 
quatre anys després l’Ajuntament 
de Barcelona va dedicar-li aquest 
monument al paraŀlel, obra de Jo-
sep Viladomat i Massana.

Àngel Guimerà
(1845-1924), polític, poeta i drama-

turg en llengua catalana.

A RAQUEL MELLER

«Ta veu és dolça, fresca, enamorada. 
Si cantessis al bosc, s’aturaria 
la font per a sentir-te, i l’ocellada; 
si cantessis pel mar, amb goig l’onada 
estenent-se a tos peus s’adormiria.
Quan l’home et sent, es diu:“La vida és bona!” 
i del cor se li afluixen les cadenes, 
i el cel aspira en ton encís de dona. 
Mes quan calles, la ditxa l’abandona: 
que són més fortes allavors les penes.»

  
 (Àngel Guimerà, Obres comple-

tes, II. Barcelona: Selecta, 1975, 
p. 1432)

9. 
Teatre Apolo
Avinguda del Paraŀlel, 57

Aixecat el 1901 com una barraca i 
posteriorment convertit en un re-
cinte amb tots els ets i uts, el Teatre 
Apolo, encara en funcionament, 
ha ofert espectacles de teatre, 
música i varietats de tota mena 
durant tot el segle XX, al costat de 
les icòniques tres xemeneies del 
Paraŀlel. Va començar programant 
sarsueles, revistes i music-halls, 
i l’any 1911 va convertir-se en un 
dels primers espais de Barcelona 
on veure-hi peŀlícules de cinema a 
10 cèntims l’entrada. El 1946, des-
prés d’una reconversió de l’espai 
per allotjar únicament teatre, hi va 
tenir lloc la primera actuació tea-
tral en català del país després de la 
Guerra Civil, El ferrer del tall, de 
Serafí Pitarra, i a partir dels anys 
cinquanta va convertir-se en un 
dels abanderats de les revistes del 
Paraŀlel, programant espectacles 
picants amb vedettes com Tania 
Doris. Actualment, a més del tea-
tre, a l’illa de cases hi ha un hotel, 
un cafè, un bingo i una sala de 
concerts i discoteca amb el mateix 
nom.

Sebastià Gasch 
(1897-1980), periodista, escriptor

i crític d’art barceloní.

«En els períodes de tolerància 
—proximitat d’eleccions o al-
tres esdeveniments polítics— 
als cafès-concert del Paraŀlel 
es practicava el strip-tease 
integral i avant la lettre. I es 
practicava de la manera més 
crua i descarada que hom es 
pugui imaginar. Les dones es 
quedaven en pèl i les actituds 
deshonestes que adoptaven 
vorejaven el grotesc. Tots els 
estrangers que hom acompan-
yava en aquests barracots sinis-
tres coincidien a afirmar que 
mai, ni a Marsella ni a Ham-
burg, ni a Nàpols o a Tunis, 
no havien vist un espectacle 
tan brutalment canallesc com 
aquell. Ni tan impersonal, ni 
tan rutinari, ni tan mecànic, es 
podia afegir.» 

  
(Sebastià Gasch, Les nits de Bar-
celona. Barcelona: Editorial Pòr-
tic, 1969, p. 38) 

10. 
Saló Pompeia
Avinguda del Paraŀlel, 107

Ubicat a la cantonada amb Nou de 
Rambla, el Saló Pompeia va ser un 
dels teatres més destacats de l’èpo-
ca d’or del Paraŀlel. Va obrir amb 
aquest nom el 1914, tot i que des 
de finals del segle XIX havia funcio-
nat amb diverses denominacions: 
Cafè Lionès, Trianon, Sport To-
bogan o Teatre Gayarre. L’espec-
tacle de varietats amb ballarines i 
cantants s’iniciava a primera hora 
de la tarda i tenia tres sessions. El 
1920 un pistoler de la patronal va 
deixar una bomba al pati de buta-
ques del teatre, que va fer 6 morts 
i nombrosos ferits, però això no va 
impedir que, durant els anys 30, el 
Pompeia visqués la seva època més 
brillant, amb diverses ampliacions 
i espectacles amb grans estrelles 
del moment, com la Bella Dorita o 
Estrellita Castro. A tocar de l’em-
plaçament del Pompeia ara hi ha la 
sala d’espectacles eròtics Bagdad.

Andreu Martín 
(1949), noveŀlista i guionista de

còmic i cinema barceloní.

«Una eixordadora explosió 
d’aplaudiments, bravos i pi-
ropos va saturar la sala durant 
una bona estona. L’Aurora 
Escolà va saludar, va agrair 
l’ovació i va sortir d’escena per 
deixar pas a les altres noies de 
l’elenc, que farien udolar la 
concurrència mostrant-li les 
parts més íntimes de la seva 
anatomia, i als quadres còmics 
d’actors cridaners en roba inte-
rior, o a algun número d’acrò-
bates o equilibristes. Mentre 
no actuava l’Aurora Escolà, el 
públic del Pompeya no deixava 
de bramular i dir grolleries. El 
pare recordava el dia en què a 
un prestigitador li havia fallat 
un truc, es va calar foc i es va 
convertir en una torxa huma-
na, i el públic reia i aplaudia 
entusiasmat.» 

  
(Andreu Martín, Cabaret Pompe-
ya. Barcelona: Edicions 62, 2011, 
p. 22) 

11. 
Carrer de les Tàpies

Juntament amb el Carrer de Roba-
dor, el carrer de les Tàpies va con-
centrar bona part de la prostitució 
de carrer del barri durant la post-
guerra franquista i fins a l’actuali-
tat. Abans de la transformació ur-
banística coincidint amb els Jocs 
Olímpics, el carrer de les Tàpies 
era, segons Sebastià Gasch, «un 
dels indrets més dramàtics de Bar-
celona». Segons el periodista, el ca-
rrer era un corredor llarg i estret, 
humit i fosc, amb «olors abomina-
bles, la menys desagradable de les 
quals era la de pixum». Omplien 
el carrer bars petits i obscurs, bor-
dells de tota mena i prostitutes a 
les voreres, la primera de les quals 
ja s’hi instaŀlava a les nou del matí.

Eduardo Mendoza 
(1943), noveŀlista barceloní.

«La pensión a la que me dirigí 
estaba cómodamente ubicada 
en un recoveco de la calle de 
las Tapias y se anunciaba así: 
HOTEL CUPIDO, todo con-
fort, bidet en todas las habita-
ciones. El encargado roncaba 
a pierna suelta y se despertó 
furioso. Era tuerto y propenso 
a la blasfemia. No sin discusión 
accedió a cambalachear el reloj 
y los bolígrafos por un cuarto 
con ventana por tres noches. A 
mis protestas adujo que la ines-
tabilidad política había mer-
mado la avanlacha turística y 
retraído la inversión privada 
de capital. Yo alegué que si es-
tos factores habían afectado a 
la industria hotelera, también 
habían afectado a la industria 
relojera y a la industria del 
bolígrafo, comoquiera que se 
llame, a lo que respondió el 
tuerto que tal cosa le traía sin 
cuidado, que tres noches era 
su última palabra y que lo to-
maba o lo dejaba. El trato era 
abusivo, però no me quedó otro 
remedio que aceptarlo. La ha-
bitación que me tocó en suerta 
era una pocilga y olía a mea-
dos. Las sábanas estaban tan 
sucias que hube de despegarlas 
tironeando. Bajo la almohada 
encontré un calcetín agujerea-
do. El cuarto de baño comunal 
parecía una piscina, el wáter y 
el lavabo estaban embozados 
y flotaba en este último una 
substancia viscosa e irisada 
muy del gusto de las moscas. No 
era cosa de ducharse y regresé a 
la habitación. A través de de los 
tabiques se oían expectoracio-
nes, jadeos y, esporádicamen-
te, pedos. Me dije que si fuera 
rico algún día, otros lujos no 
me daría, però sí el frecuentar 
sólo hospedajes de una estrella, 
cuando menos.» 

  
(Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada. Barcelo-
na: Booket, 2006, p. 43-44. 1a 
edició de 1978)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)



Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

� bcnliteratura
� @bcnliteratura
bcn.cat/ciutatdelaliteratura

13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)



Mapa 10

Un mapa 
literari de 
Barcelona

� bcnliteratura
� @bcnliteratura
bcn.cat/ciutatdelaliteratura

13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)
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13. 
Carrer de Sant Rafael, 19

L’escriptora Maruja Torres va 
néixer a l’Hospital Clínic, però 
va passar la primera infantesa 
al carrer Sant Rafael número 19. 
D’aquest edifici recorda, a l’auto-
biografia Diez veces siete, la fines-
tra des de la qual el seu pare va vo-
ler-la llançar essent un nadó, «en 
una nit de memorable borratxera», 
i també l’olor d’humanitat, rello-
gats tota la família en una sola ha-
bitació. Acompanyada del seu amic 
inseparable Terenci Moix, passarà 
la joventut al barri en cinemes de 
sessió doble o matinées, com el Fé-
mina, el Kursaal o el Windsor, «lloc 
calentons on es podia somiar en 
una vida millor, viatjar i conèixer 
món», i formarà part de la redacció 
de Fotogramas, una revista funda-
da al carrer Tallers el 1946, i amb 
noms com Elisenda Nadal, Rosa 
Montero, Ángel Casas, José Luis 
Guarner, Jaume Figueras, Vicen-
te Molina Foix, Enrique Vila-Ma-
tas entre els coŀlaboradors.

Maruja Torres
(1943), periodista i noveŀlista 

barcelonina.

«He descrito en otros libros 
el Barrio en el que crecí y me 
formé para salir a pelear por la 
existencia —toda lucha, toda 
deseos de huida: diferente a lo 
que de mí esperaban—, pero 
creo que no le he hecho del 
todo justicia. Porque cómo de-
tallar el profundo asco que me 
inspiraba la suciedad de las ca-
lles, así como el prudente amor 
—una niña que siente temblar 
el suelo bajo sus pies nunca 
se entrega del todo; tampoco 
lo hace de adulta— que sentía 
por algunos de sus habitantes, 
empezando por las putas que 
me convidaban a desayunar 
cuando, enviada por mi madre 
a por una peseta de hielo o una 
gaseosa al otro bar —el de las 
personas «decentes»—, me es-
cabullía para detenerme ante 
la barra del Orgía, mi frente ro-
zando los apliques dorados de 
la barra de madera, mi cuerpo 
escuálido —era anémica, ya lo 
he dicho, y asmática y, con el 
tiempo, bronquítica: una joya— 
depositando su peso ora sobre 
un pie, ora sobre otro, hasta 
que la buena mujer de la calle 
que tenía al lado, encaramada a 
un taburete y todavía en horas 
de asueto, aún sin pintar y sin 
tacones topolino ni falda tubo, 
una madre como la mía, pero 
con el hijo en el pueblo, me 
acariciaba el cabello e instaba 
el camarero, anda, ponle a la 
nena un café con leche de mi 
parte. ¿Quieres un café con le-
che, nena? ¿Cómo te llamas? Y 
yo lo tomaba ardiendo, ardien-
do el café y ardiendo toda yo de 
necesidad de afecto. María Do-
lores, señora. Para servirla.» 

  
(Maruja Torres, Diez veces siete. 
Barcelona: Planeta, 2014)

14. 
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24

Inaugurada l’any 1936, pel menja-
dor de rajoles andaluses i cartells 
taurins de Casa Leopoldo van pas-
sar escriptors i inteŀlectuals com 
Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Jaume Perich, Maruja Torres, 
Terenci Moix, Joan de Segarra o 
Lluís Permanyer, que allargaven 
els àpats de cuina casolana amb 
tertúlies inacabables sobre políti-
ca o literatura. Però potser és Ma-
nuel Vázquez Montalbán, client 
assidu, qui més va fer per la fama 
del local, incloent-lo com una de 
les pàtries gastronòmiques del seu 
detectiu Pepe Carvalho, que sem-
pre que podia n’elogiava la cua de 
toro o el llobarro. Els propietaris 
històrics van abaixar la persia-
na del restaurant el 2015, però el 
2017 va reobrir amb nous amos i 
el cap-i-pota Pepe Carvalho a la 
carta, l’homenatge a un escriptor 
que va néixer ben a prop d’aquí, 
al carrer de’n Botella 11. Just da-
vant de Casa Leopoldo es troba la 
nova plaça Vàzquez Montalban, 
una plaça dura entre la Filmoteca 
i el polèmic Hotel Barceló Raval, 
la construcció del qual va provocar 
queixes dels veïns pel seu luxe i la 
seva alçada, que canviaven inexo-
rablement la fesomia del barri.

Manuel Vázquez 
Montalbán 

(1939-2003), poeta, noveŀlista, 
assagista i periodista barceloní.

«—De esa marca no tengo.
—¿Qué blanco frío tiene?
—Viña Paceta.
—Venga.
Pidió unos caracoles de mar 

para abrir boca. El dueño le 
ofreció la alternativa de unos 
entremeses de pescado y ma-
riscos en el que incluiría los 
caracoles. Después le aconsejó 
una dorada al horno y Carval-
ho aceptó porqué así podría 
seguir con el vino blanco y 
porque el pescado contribuiría 
a que le bajaran las ojeras y me-
jorase el estado de su hígado. 
De vez en cuando le gustaba 
comer en Casa Leopoldo, un 
restaurante recuperado de la 
mitología de su adolescencia. 
Su madre estaba aquel verano 
en Galicia y su padre le invitó a 
un restaurante, hecho insólito 
en un hombre que opinaba que 
en los restaurantes solo roban y 
dan porquerías. Alguien le ha-
bía hablado de un restaurante 
del barrio chino donde daban 
unas raciones estupendas y 
no era caro. Allí entraron Car-
valho y su padre. Se hinchó de 
calamares a la romana, el plato 
más sofisticado que conocía, 
mientras su padre recurría a un 
repertorio convencional pera 
seguro.

—Bueno sí que es. Y cantidad. 
Veremos si es barato.

Tardó en volver a pisar un res-
taurante pero siempre conser-
vó el nombre de Casa Leopoldo 
com el de la iniciación a un 
ritual apasionante.» 

  
(Manuel Vázquez Montalbán, Los 
mares del sur. Barcelona: Planeta, 
2005, p. 53-54. 1a edició de 1979) 

15. 
Rambla del Raval

Tot i que Ildefons Cerdà ja l’havia 
planificat al segle XIX, la Rambla 
de Raval, que s’estén del carrer de 
l’Hospital al carrer de Sant Pau, no 
va veure la llum fins l’any 1995. La 
seva construcció, que va suposar la 
demolició de 5 illes de cases amb 
1.384 habitatges i la desaparició 
dels carrers Cadena i Sant Jeroni, 
va acabar també amb alguns edifi-
cis emblemàtics del barri, com la 
farmàcia modernista de Puig i Ca-
dafalch al carrer Hospital. Aques-
ta macrooperació d’esponjament 
del barri s’emmarcava dins els 
plans urbanístics dels Jocs Olím-
pics, i va anar en paraŀlel a la cons-
trucció d’un corredor cultural per 
renovar la zona, que va comportar 
la instaŀlació al barri d’importants 
infraestructures com el Macba, el 
CCCB o la Filmoteca de Catalunya. 
Actualment la Rambla del Raval 
s’ha convertit en un lloc de troba-
da per la comunitat d’immigrants 
del barri.

Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

«Realment teníem els braços 
immobilitzats de tan estrets 
que estàvem. Només en Nil 
Facundo tenia una certa mo-
bilitat. Va obrir el gram i, fent 
un ruŀlo amb un bitllet, va as-
pirar directament de la bossa. 
Després, mentre anava passant 
el gram, va anar introduint el 
ruŀlo al nas dels altres. En un 
instant, l’speed havia desa-
paregut. Algú va començar a 
picar la porta. Vam obrir i vam 
sortir escopits del lavabo. Un 
dels nois ens anava dient “No!, 
no!, no!”, emprenyat com una 
mona, aixecant el dit índex 
amenaçadorament. L’altre es-
tava telefonant a algú. Era el 
moment de marxar. (...)

Un altre cop caminant pel 
xino vam anar a parar a la 
Rambla del Raval. L’speed ha-
via aconseguit espavilar-nos i 
dissipar una mica els efectes de 
l’orujo. De lluny aparentàvem 
certa normalitat. La processó 
anava per dintre.

—¿Què, Nil? ¿Ara on ens por-
taràs? Després del locutori has 
posat el llistó molt alt. Allà hi 
ha una botiga d’electrodomès-
tics —li vaig dir assenyalanat 
una façana—. Si vols hi anem 
i provem de tancar-nos dins 
d’una nevera, a veure si supe-
rem el número de contorsionis-
me que hem fet abans.» 

  
(Sergi Pons Codina, Mars del Ca-
rib. Barcelona: Edicions de 1984, 
2014, p. 168)

16. 
Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51

Inaugurat el 1863 sota el nom de 
Teatre Català, la del Romea és la 
història de l’escenari per exceŀlèn-
cia del teatre català. Per l’escenari 
del teatre hi han passat tots els 
grans actors del país, des de les 
grans estrelles de primers de segle 
XX, com Enric Borràs o Margari-
da Xirgu (diuen que el seu fantas-
ma encara volta pels camerinos). 
També era un habitual del Romea 
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat 
hi actuen les grans figures del mo-
ment. En la seva primera època, 
a finals del segle XIX, el teatre és 
propietat de Frederic Soler (Sera-
fí Pitarra), que hi estrena desenes 
d’obres, entre elles molts clàssics 
del teatre popular. Durant les se-
ves dècades daurades també s’hi 
estrenen grans clàssics catalans 
com Mar i Cel  i La filla del mar 
(Guimerà), i també L’hostal de la 
Glòria i El cafè de la Marina (Sa-
garra). Durant la postguerra, amb 
la prohibició del teatre en català, 
s’hi representaven sarsueles i tea-
tre líric, i a partir dels seixanta 
s’hi poden veure cicles de teatre 
estranger i obres dels renovadors 
catalans, com Ricard Salvat. Des 
de 1981 fins a la creació de Teatre 
Nacional de Catalunya, el Romea 
va esdevenir el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, i a l’actualitat la 
sala és gestionada per la compan-
yia Focus.

Frederic Soler 
(Serafí Pitarra)

(1839-1895), poeta, dramaturg
i empresari teatral barceloní.

«Escena Primera 
D. Carlos, D. César

CÉSAR.    Al demés, noy, com te deya,
                   absolutament tronat. 
CARLOS. A n’a mí no’m caurá un quarto
                   ni tombantme cap per ’vall.
CÉSAR.    Donchs a fé que per desfilas
                   has anat al hospital,
                    perque, si en mí aussilis buscas,
                   com has vingut te’n ’nirás.
                   Això de ser calavera
                   veig que dú mòlts mals de cap.
CARLOS. ¿Doncs qué hi vols fer?
CÉSAR.    Que me’n canso
                   y que jo’m vull reformar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
                   que’ns veyém així apurats.
                   Jo es lo que dich cada vespre,
                   quant he perdut al billar.
CÉSAR.    Jo, per lo que pogués esser,
                   vaig escriure ahí al papá,
                   pero ¡ca! ni imaginarho
                   Me vá donar dos mil rals,
                   no fa encara quince dias.
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
                   es ab que tè’ls vas gastant.
                      Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
                   y tenint tants trenca-caps
                   com tilburi y suripantas,
                   y bailarina y caballs
                   y guants y confiteria
                   y, sobre, tot, lo billar,
                   que’m costa un ull de la cara,
                   vagi sempre tant escás,
                   ho comprench; pero tú, l’home
                   més económich que may,
                   s’ha vist en tot Barcelona!...
                   Qué’t passa? Que t’has locat?» 

  

(Serafí Pitarra, Cafè i copa: comè-
dia en un acte y en vers. Barcelona: 
Imprempta de Salvador Bonavía, 
1908, p. 9-10)

17. 
Casa Almirall
Carrer de Joaquín Costa, 33

La Casa Almirall, situada a la can-
tonada entre Ferlandina i Joaquín 
Costa, és un dels bars més bonics 
de la ciutat. Inaugurada el 1860, 
manté l’esperit bohemi servint 
tota mena de licors —entre ells ab-
senta— en un entorn ple miralls, 
amb fusta i marbre a dojo. Amb el 
pas del temps només ha canviat les 
botes de vi a granel pels sofàs del 
fons, on s’hi amunteguen parelles 
que aprofiten la foscor. Actual-
ment a la clientela autòctona s’hi 
han afegit els turistes que visiten 
el Macba. El propietari del bar és 
Ramon Solé, que amb Carles Se-
rrat va escriure a quatre mans la 
noveŀla negra Canya o mitjana, 
ambientada al barri i al local.

Ramon Solé i 
Carles Serrat
escriptors catalans.

«L’hora de tancar s’acosta i, per 
tant, s’allunya la possibilitat de 
noves sorpreses. No hi ha gaire 
clientela, i la que hi ha sembla 
tan pertorbada com jo. Un ex-
ponent clar és un paio que es 
mira la copa, com les bruixes la 
seva bola de vidre. És la quarta 
bola de vidre que es beu i en-
cara no ha trobat cap signe de 
futur.

Un cotxe de la pasma passa 
a tota llet pel carrer. Al Wàter 
li cau un got que va a petar a 
terra. Palpitacions. Prec la de-
cisió de tancar un quart d’hora 
abans del que correspon, no 
sigui cas que infarti si entra un 
gos pequinès bordant, o si es 
produeix qualsevol soroll que 
em destrossi el circuit nerviós.

Alguns alcohòlics protesten 
perquè els fotem fora quinze 
minuts abans de l’hora oficial. 
Algun dia, aquesta gent s’orga-
nitzaran i formaran comitès de 
defensa.» 

  
(Soler Serrat, Canya o mitjana. 
Barcelona: La Magrana, reedició 
de 2015, p. 153-154)

18. 
Granja de Gavà
Carrer de Joaquín Costa, 37

Juntament amb el Bar Horiginal, 
la Granja de Gavà (actualment 
Beirut 37) va ser durant dècades 
un dels pols de la poesia al Raval, 
acollint recitals setmanals durant 
prop de 20 anys. L’establiment, 
que a primers de segle era una lle-
teria, va ser catalogat com a patri-
moni històric i cultural per la seva 
decoració, on destacava l’escultu-
ra ‘La gorda’ al damunt de la barra. 
L’escriptor Terenci Moix explica-
va que havia nascut al bar la vigília 
de Reis de 1942, en trencar aigües 
la seva mare al carrer i aixoplu-
gar-se a la Granja, llavors gestio-
nada per les seves tietes. Posterior-
ment Terenci (nascut Ramon) i la 
seva germana Ana María van viure 
al pis superior, on van passar la in-
fantesa i adolescència mentre des-
pertaven la cinefília als cinemes 
propers. Trobareu mencions a la 
Granja de Gavà en molts dels seus 
llibres, sempre profundament au-
tobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot 
just a l’escala del bar dels mi-
ralls, que havien vist les gres-
ques del Xim i dels seus amics 
de barriada. El pis era molt 
enxubat i només donava al ca-
rrer per un balconet esquifit, 
de barana rovellada; els altres 
veïns s’hi havien deixat un pal-
mó esgrogueït que va pertànyer 
a la seva filla, una noieta que 
va morir tísica sense haver fet 
quinze anys. Nosaltres el vam 
llençar a les escombraries, 
aquell palmó, perquè no volíem 
que la nostra felicitat quedés 
enterbolida per l’ombra d’un 
passat trist, i a més, aliè. Hi 
havia, a més, una finestreta que 
donava a un celobert ple de mo-
bles i trastos vells, podrits per 
la pluja, i s’hi podia estendre 
prou bé la bugada (el sol, però, 
trigava molt a arribar-hi), i a 
l’alcova, que era la cambra més 
gran de tot el pis, hi havia una 
altra finestreta que donava al 
carrer de l’Hospici, ben bé da-
vant de la paret on, ja feia quasi 
dos anys, havien afusellat els 
escolapis.» 

  
(Terenci Moix, El dia que va morir 
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71. 
1a edició de 1969)

19. 
Carrer de les 
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al 
Raval la Casa de la Caritat, un gran 
centre de beneficència que acollia 
orfes, però també «captaires, fa-
tus, decrèpits, vagabunds i anor-
mals», segons l’ordre de creació 
dictada pel rei Carles IV, que vo-
lia reduir —o més aviat amagar— 
la misèria de la ciutat. Les parets 
de la Casa de Caritat, que a l’ac-
tualitat acullen el CCCB i el CERC, 
aixoplugaven centenars de perso-
nes, segregades per sexes i edats, 
alguns dels quals encara es troben 
un cop a la setmana per esmorzar i 
recordar la seva joventut al bar del 
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 en-
cara és possible veure el «torn» de 
la Casa de la Maternitat, que per-
metia a les mares abandonar les 
criatures no volgudes amb privaci-
tat, al costat d’un orifici per almoi-
nes.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista

i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de 
les Ramalleres —ens diu l’artis-
ta dels tatuatges—. Sóc fill del 
torn. No sé ni qui són els meus 
pares, ni ho sabré mai. Vaig es-
tar divuit anys entre les parets 
del carrer de les Ramalleres i els 
murs de l’hospici. Després vaig 
entrar de voluntari a l’exèrcit, 
on vaig arribar a caporal i d’on 
vaig marxar per entrar de de-
pendent en una casa de comerç 
de la plaça del Palau. Però me’n 
vaig cansar. (...) Em guanyo la 
vida fent cartells per a les boti-
gues, pintant cuines i cambres, 
i sobretot fent tatuatges. Els he 
posat de moda. No hi ha mari-
ner, prostituta o invertit que no 
vulgui portar al braç un dibuix 
o un nom. Hi ha mariners que 
porten tot el cos ple de tatuat-
ges. Jo me n’he fet alguns que 
serveixen de mostrari. Però si 
no en tingués la necessitat per 
guanyar-me la vida no me’ls 
hauria pas fet. Els invertits 
(Xato Pintó fa servir una pa-
raula més crua i contundent), 
tots volen que els dibuixi un 
cor. Les prostitutes, un dibuix 
sicalíptic. I els mariners, el re-
trat del rei d’Anglaterra amb la 
seva dona o una sirena.» 

  
(Francesc Madrid, Sang a les 
Drassanes. Barcelona: A Contra-
vent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en 
castellà] de 1926)

20. 
Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és 
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño 
l’any 1977, quan aterra a Barcelo-
na provinent de Mèxic. Vivia en 
un humil apartament de 15 metres 
sense bany, i havia de compartir 
la dutxa amb els veïns de replà. 
Durant els anys que va viure al Ra-
val, Bolaño llegia i escrivia, jugava 
al futbolín i es deixava veure per 
bars com el Cèntric (just a tocar), 
la desapareguda Bodega Fortuny o 
la Granja Parisien amb amics com 
Antoni G. Porta o Xavier Sabater. 
També se’l podia veure per la lli-
breria Canuda o al Drugstore Li-
ceu. A la façana de l’edifici s’hi pot 
veure la placa commemorativa que 
l’Ajuntament de Barcelona va ins-
taŀlar el 2015 en memòria d’un dels 
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño
(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe Müller, bar Céntrico, 
calle Tallers, Barcelona, mayo 
de 1977. Arturo Belano llegó a 
Barcelona a casa de su madre. 
Su madre hacía un par de años 
que vivía aquí. Estaba enferma, 
tenía hipertiroidismo y había 
perdido tanto peso que parecía 
un esqueleto viviente. 

Yo entonces vivía en casa de 
mi hermano, en la calle Junta 
de Comercio, un hervidero de 
chilenos. La madre de Arturo 
vivía en Tallers, aquí, en donde 
ahora vivo yo, en esta casa sin 
ducha y con el cagadero en el 
pasillo. Cuando llegé a Barce-
lona le traje un libro de poesía 
que había publicado Arturo en 
México. Ella lo miró y murmu-
ró algo, no sé qué, algo como un 
desvarío. No estaba bien. El hi-
pertiroidismo la hacía moverse 
constantemente de un lado a 
otro, presa de una actividad fe-
bril y lloraba muy a menudo.» 

  
(Roberto Bolaño, Los detectives 
salvajes. Barcelona: Anagrama, 
1998, p. 220-221)

21. 
Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Tot i néixer a Manacor, l’escrip-
tora Maria Antònia Oliver també 
va viure al barri, i ambienta en 
aquests carrers la noveŀla negra 
Estudi en lila, protagonitzada per 
la detectiu Lònia Guiu. A la zona 
nord del Raval, que actualment 
acull comunitats d’immigrants 
vingudes d’arreu del món, s’hi 
troba la històrica sala de festes La 
Paloma (amb entrada pel carrer 
del Tigre), en un local que ante-
riorment havia estat la fundició on 
es va forjar l’estàtua de Colom i que 
també va funcionar com a galeria 
de tir durant la Guerra Civil.

Maria Anònia Oliver
(1946), escriptora mallorquina.

«Entrava al barri vell darrera 
el filipí. Carrer de Ponent, del 
Lleó, de la Paloma. Vaig maleir 
el vestit que m’havia posat. Per 
la calor i perquè em feia massa 
evident. 

El cabell mal tenyit de les 
pepes revingudes era patètic a 
la claror del dia, però el cistell 
d’anar a comprar les convertia 
en menestrales escarrassades 
que la nit abans no havien 
tengut ni temps de llevar-se el 
maquillatge, retudes com es-
taven de fer les feines de casa i 
d’aguantar fills tot el sant dia. 
I algun taller obert de bat a bat 
amb la iŀlusió que hi entràs una 
mica d’aire donava encant a 
la sordidesa amagada dins les 
cases. 

Una colla de noies decidi-
des, que havien fet campana a 
l’institut, prenien la poca feina 
que hi havia aquell matí a les 
professionals que esperaven 
la clientela darrera els vidres 
dels bars foscos. L’amo del res-
taurant casolà i de tota la vida 
obria les persianes metàŀliques 
i penjava el menú del dia a la 
porta. 

Aquests havien estat els meus 
carrers la primeria de ser a 
Barcelona. Aquí hi havia vis-
cut jo tres anys amb una colla 
d’estudiantes mallorquines, a 
un pis minúscul ple de mobles 
immensos i pretensiosos. Al pis 
de damunt hi vivia una colla 
d’estudiants americans, que 
primer havíem sospitat —na-
turalment— que eren de la Cia 
i que després foren amics nos-
tres.» 

  
(Maria Antònia Oliver, Estudi 
en lila. Barcelona: Edicions de la 
Magrana, 1985)

22. 
Ronda de Sant Antoni, 12

El dramaturg Josep M. Benet i 
Jornet, Papitu, va debutar amb 
només 22 anys al teatre Romea 
amb Una vella, coneguda olor, una 
història situada al pati interior 
del Raval. La protagonista és una 
peixatera de la Boqueria ofegada 
per l’entorn, en un moment en 
que el barri està espantat per una 
possible demolició d’edificis per 
obrir-hi una avinguda. El realisme 
de l’obra, influenciat per Tennes-
see Williams i Eugène Ionesco, va 
suposar una alenada d’aire fresc al 
panorama barceloní, i encara avui 
es considera que el text va marcar 
un abans i un després al teatre ca-
talà. Des de llavors, la problemà-
tica urbanística i la memòria de la 
ciutat han estat una constant en 
l’obra del dramaturg, i també en 
les seves series televisives com Po-
blenou.

Josep Maria 
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

«MERCÈ. —Tornem-hi que no 
ha estat res. Et deu empipar 
que ens quedem, oi? Tu ja t’hi 
trobaves a un d’aqeusts apar-
taments esquifits que estan de 
moda. Més ha valgut així. Ja et 
passarà el desig. (Voluble.) Si 
hauries d’estar contenta dels 
veïns. Veus, la Neus? El seu 
marit s’ha cuidat de tot i no-
saltres no ens n’hem hagut de 
preocupar. La Neus, i la noia 
de més amunt, la que té el nen 
petit, són les més tractables del 
vint-i-dos. Perquè les altres... 
De la sabatera no en parlem; el 
músic és un oliva; i només ens 
queden les tres barjaules del 
terrat... (Pausa.) Escolta, enca-
ra me’n descuidaria. Saps què 
m’ha explicat, l’Eulàlia? És ben 
curiós. No ho sé pas. Figura’t 
que la Teresa del forn ha resul-
tat menys ximple del que sem-
blava. La tòia aquella... (Maria 
talla la seva mare amb sequedat. 
El so de la veu és desagradable i 
punyent.)

MARIA. —No m’interessa la 
Neus, ni el seu marit, ni la Tere-
sa ni ningú! Si sols ha de ser dir 
bestieses val més que no obri la 
boca. No se li cansa la llengua? 
(Mercè queda immobilitzada.)» 

  
(Josep M. Benet i Jornet, Una 
vella, coneguda olor. Barcelona: 
Editorial Occitània, 1964, p. 47)

12. 
Carrer de Robador

Dels diversos llocs del barri Xino 
on s’exercia la prostitució, el carrer 
Robador és possiblement el lloc 
que s’ha allargat més fins a l’actua-
litat. El centenar de prostitutes de 
Robadors es passejaven pel carrer 
—els retrats de Joan Colom en són 
un testimoni excepcional— i l’am-
bient era d’un xivarri constant, en-
tre crits, baralles i insults entre les 
noies, la clientela i els mirons. Al 
carrer van arribar-hi a funcionar 
quatre bordells, però amb el pas del 
temps la majoria del negoci es tan-
cava directament a la vorera o en 
els nombrosos bars, i la feina s’aca-
bava als meublés instaŀlats a les 
finques, alguns amb habitacions 
amb miralls i llums ambientals. 
El carrer Robador també acollia 
clíniques de malalties venèries, 
que dispensaven preparats en pols 
mataladelles, dues «cases de go-
mes», que anunciaven els seus pre-
servatius alemanys, «gaste un real 
y se ahorrará mil», i el cinema Ar-
gentina, on malgrat la programa-
ció la gent hi anava a dormir o a 
tenir sexe amb les anomenades 
«pajilleras». Durant els setanta 
l’heroïna va arribar al barri, i se’n 
podia trobar a diversos bars del ca-
rrer. La construcció de la nova Fil-
moteca de Catalunya ha provocat 
alguns canvis al barri —s’ha extin-
git l’històric mercat de segona mà 
del carrer, i la zona s’ha posat de 
moda entre hipsters i turistes—, 
però el consum de drogues dures i 
la prostitució continua existint al 
carrer, amb treballadores sexuals 
vingudes de l’Àfrica i els països de 
l’Est.

Mathias Enard 
(1972), noveŀlista francès.

«El meu carrer era un dels 
pitjors del barri, un dels més 
pintorescos, si es vol, responia 
a l’historiat nom de carrer de 
Robadors, carrer dels Lladres, 
donava molts maldecaps a l’al-
caldia del barri: era un carrer de 
putes, de drogats, de borratxos, 
de penjats de tota mena, que 
es passaven el dia en aquesta 
ciutadella estreta amb olor de 
pixats, cervesa rància, tahina 
i samoses. Era el nostre palau, 
la nostra fortalesa; s’hi entrava 
per la petita bocana del carrer 
Hospital, i se’n sortia a l’espla-
nada d’edificis moderns que fa 
cantonada amb el carrer Sant 
Rafael, que s’obria a la Ram-
bla del Raval; enfront, a l’altra 
banda del carrer Sant Pau, co-
mençava el carrer Sant Ramon, 
una altra fortalesa —entre tots 
dos, la nova Filmoteca, que se 
suposava que havia de transfor-
mar el barri gràcies a les llums 
de la cultura i atreure els bur-
gesos de la part alta, els pijos de 
l’Eixample que, sense les ini-
ciatives geograficoculturals de 
la ciutat, no haurien baixat mai 
fins aquí. Naturalment, calia 
protegir els amants del cinema 
d’autor i els clients de l’hotel de 
quatre estrelles de la Rambla 
del Raval no sols dels desbor-
daments de la plebs, sinó tam-
bé de la temptació d’anar de 
putes o de comprar droga, i la 
zona, doncs, estava patrullada 
les vint-i-quatre hores del dia 
per la bòfia, que molt sovint 
aparcava la furgo a la desem-
bocadura del nostre Palau dels 
Lladres: la seva presència, lluny 
de ser tranquiŀlitzadora, feia 
la impressió, ben al contrari, 
que era una zona vigilada, que 
existia un perill real, sobretot 
quan la patrulla era nombrosa 
i anava armada fins a les dents i 
amb armilles antibales.

De dia, l’activitat putanesca 
estava present, però era força 
reduïda; de nit, durant el bon 
temps, els turistes estrangers 
borratxos perduts es perdien 
pels nostres carrerons i de 
vegades es deixaven temptar 
per alguna negreta atractiva a 
qui donaven pel darrere, a re-
cer d’un portal, a l’aire lliure: 
algunes nits, molt tard, veia el 
reflex movedís d’unes natges 
blanques esquinçant la penom-
bra d’una cantonada» 

  
(Mathias Enard, Carrer Roba-
dors. Barcelona: Columna Edi-
cions, 2013, p. 223-224)


