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1.
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 Vallmitjana s’anomenava Trentaclaus.
Aquest creuament, anomenat popularment els Quatre Cantons, era
un dels llocs amb més vida del barri, i acollia cada dia un mercat a
l’aire lliure que, segons Paco Vilar,
s’hi podien vendre productes de
procedència dubtosa, des de mitges de cotó a rellotges d’or o els cigarrets fets amb burilles trobades
pel barri que elaboraven els colilleros. De nit, la zona era el principal 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 locals, hi havia molta afluència d’estrangers per la proximitat del port.
La reforma d’aquesta part del barri, «sanejat» durant la postguerra,
va ser possible en part pels molts
edificis enfonsats que els bombardejos de la Guerra Civil van deixar
a la zona. La finalització del gratacels Colón, l’any 1971, va significar per molts la fi del barri Xino tal
com el coneixien.

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

«De sobte van sentir-se crits de:

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

«De sobte van sentir-se crits de:
“Pasma! La bòfia!”
Del portal de Santa Madrona entraren al carrer dugues
parelles de guardes de seguritat 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 gentada. 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 “Pasma!” va tenir més força que els
esforços que feien quatre homes 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’altre la pistola. Se sentí un tret,
però al carrer no hi havia ningú. Ni els gossos ensumaven les
escombraries ni els gats s’empaitaven.
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 saltironant, s’hi acostava; i quan
semblava, pels moviments que
feien els de la policia, que tornaven a sortir, tothom s’amagava i els xicots tafaners fugien
corrents.
Com que quasi tots els xorcs
que corrien per aquells barris
coneixien perfectament les comunicacions dels terrats, per
més esforços que varen fer els

de policia no aconseguiren agafar-ne cap, no trobant re més
que una pistola descarregada
que, probablement, al llençarla, s’havia disparat».
(Juli Vallmitjana, La Xava. Edicions de 1984, Barcelona: 2003,
p. 194-195. 1a edició de 1910)

2.
La Criolla

Carrer del Cid, 10
D’entre tots els locals del Barri
Xino, La Criolla va ser el més canalla i radical. Inaugurat el 1925 als
baixos baixos d’una antiga fàbrica de filats, La Criolla es va convertir aviat en el temple de perversió
més mític de la ciutat, sobretot gràcies als seus artistes transvestits, la
principal atracció del local. El bocaorella hi va portar autòctons i
estrangers, artistòcrates i burguesos, però també anarquistes i pistolers. Al formiguer de La Criolla
també hi havia ball i varietats, tràfic de drogues i prostitució homosexual. A el Diari del lladre, Jean
Genet explica com s’hi prostituïa,
vestit «de senyoreta». La Criolla va
iniciar la seva decadència amb l’esclat de la guerra civil, i la tardor de
1938 una bomba italiana va esclafar al local, que aniria a terra amb
la construcció de l’Avinguda de les
Drassanes, però n’han quedat les
cròniques de tants escriptors, periodistes i corresponsals.

Josep Maria de Sagarra
(1894-1961), poeta, noveŀlista,
dramaturg i periodista barceloní.

«Aquelles dames i aquells cavallers varen deixar els dos
cotxes que els conduïen davant
del “Lion d’Or”, i varen entrar a
peu pel carrer de l’Arc del Teatre. Era la una de la matinada,
i aquell carrer bullia una mica
d’ombres amb la direcció distreta, estava ple de gasos amoniacals, i a terra, de tant en
tant, hi havia un gat mort que
dormia el seu fàstic etern damunt d’un llit de peles de taronja.
Les dames anaven un si és esverades, trepitjant escombraries i líquids infectes, però plenes d’interès i amb la iŀlusió de
veure qui sap què. Les cantonades i els carrerons que contemplaven, perdent-se dintre
una vaguetat de tinta, més que
excitants arterioles amb temperatura viciosa, feien l’efecte
d’una gran pobresa, d’una gran
brutícia, d’una desolació resignada i humil. Al carrer de Perecamps, que baixa cap al carrer
del Cid, s’adonaren del color tètric de roig de farmàcia que es
desprèn del gran anunci lluminós de “La Criolla”.
Tiraren avall, i es trobaren en
aquell tros del carrer del Cid,
arranjat amb força solta pel Patronat de Turisme i Atracció de
Forasters. Aleshores, aquells
barris es preparaven per a l’exposició, i els explotadors anaven a caça de xinesos, de negres, d’invertits truculents, i de
dones extretes de la sala de dissecció de l’Hospital, que a mig
esquarterar els posaven unes

faldilles verdes i un xal de gitana, i amb una mica de bacallà
en remull els repenjaven dues
coses que volien ésser dos pits;
un cop guarnides així les clavaven amb un clau de ferrar cavalls 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 institut de desllorigament i deformació dels membres. Alguna,
picant i fins bonica, però que
li flotaven els pulmons dintre
d’un bany d’aiguardent, llançava una veu ronca i de contracció estomacal com la que gasten les foques de les coŀleccions
zoològiques quan els llancen al
nas una sardina passada. D’homes, se’n veien de tota mena,
des dels mariners, els mecànics
i els obrers perfectament normals, fins als pederastes amb
els llavis pintats, les galtes amb
crostes de guix i els ulls carregats 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 maquillatge especial, i els mateixos homes posats a la Rambla ja són
tota una altra cosa.
(...)
Les dames que no havien estat mai en aquell indret es trobaven una mica decebudes. Els
havien explicat coses massa
truculentes i només veien una
mena de cafè popular que tenia
pretensions de dancing. L’establiment era un magatzem aprofitat; les velles columnes de ferro que aguantaven el sostre
estaven pintades per donar la

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’orquestra era pintoresca i desllorigada. Un que tocava la trompeta
representava l’excèntric de la
casa saltant d’un cantó a l’altre de la llotja i fentho tremolar
tot amb el seu terrabastall metàŀlic. Als vuit visitants els disposaren dues tauletes tocant a
la pista. El ball anava ple. Entre la concurrència hi havia
molts obrers del barri que prenien cafè tranquiŀlament i ballaven amb tota la innocència.
No feien gens de cas si, tot ballant, 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 disfressat 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 indumentària intencionadament efeminada altres tenien una manera
de vestir pinxesca. Altres, amb
la pell cloròtica, tarats de raquitisme 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 nostre.»
(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 —actualment 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 anarse posant de moda entre universitaris i inteŀlectuals (com Gabriel
Garcia Márquez), que durant els
anys seixanta i setanta ballaven al
costat de «fumetes, travestis i heteros», 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 maleantes.

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 ningú, 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 altre suburbi amb molta població gitana, el Salvador no ho
podia precisar. Es dedicava al
tràfic de grifa a petita escala,
al “trapicheo”, que deien ells,
i era extraordinàriament simpàtic, riualler, extravertit, generós, cordial. Es van fer molt
amics, o almenys això és el que
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(Lluís Maria Todó, L’últim mono,
Club Editor, Barcelona: 2015,
p. 142)
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Bar Kentucky

Carrer de l’Arc del Teatre, 11
Explicava Francisco Casavella que
Bar
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bars com el Kentucky, el Texas o el
Carrer de l’Arc del Teatre, 11
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la història del barri amb desens de
les seves parets podreu resseguir
fotografies d’època, i localitzar la
la història del barri amb desens de
placa que el pintor Miquel Barceló
fotografies d’època, i localitzar la
va dedicar a Eddie Simons, poeta i
placa que el pintor Miquel Barceló
artista panameny.
va dedicar a Eddie Simons, poeta i
artista panameny.

Francisco Casavella
(1953-2008), escriptor barceloní.

Francisco Casavella

(1953-2008),
escriptor
barceloní.
«Eran
los años
guapos.
Cuando el Tostao, el Topo y yo nos
«Eran los años guapos. Cuanescapábamos del Barrio y nos
do el Tostao, el Topo y yo nos
íbamos hasta muy lejos y éraescapábamos del Barrio y nos
mos allí los reyes, saludando a
íbamos hasta muy lejos y ératodo el mundo y quedándonos
mos allí los reyes, saludando a
con la gente. Éramos más deltodo el mundo y quedándonos
gados y más guapos y yo le dicon la gente. Éramos más delría a usted que hasta más lisgados y más guapos y yo le ditos cuando, al llegar a las calles
ría a usted que hasta más lisgrandes, les sacábamos el dinetos cuando, al llegar a las calles
ro a los marinos americanos y
grandes, les sacábamos el dinea los marinos italianos y el bolro a los marinos americanos y
so a las extranjeras de piel coloa los marinos italianos y el bolrada que se creían caminando
so a las extranjeras de piel colopor el cuarto de baño de su
rada que se creían caminando
queo, oliendo las flores, y topor el cuarto de baño de su
cándoles el pico a los pájaros y
queo, oliendo las flores, y tohaciéndoles cnu-chu-chu a los
cándoles el pico a los pájaros y
loritos reales».
haciéndoles cnu-chu-chu a los
loritos
reales».
(Francisco
Casavella, El triunfo.
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)
(Francisco Casavella, El triunfo.
Barcelona: Anagrama, 1990, p. 15)
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Edèn Concert
Carrer Nou de la Rambla, 12
Edèn Concert

Entre
locals
varietats
Carrerels
Nou
de lade
Rambla,
12del barri Xino, l’Edèn Concert va ser un
Entre els locals de varietats del badels que va tenir més ressò interrri Xino, l’Edèn Concert va ser un
nacional, per la seva revista plena

d’estrelles, les seves taules de joc
—les pasteres— i la seva reputació 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 lluminària espectacular, i l’interior
renovava sovint la seva decoració
i els seus espectacles, una tendència que aviat copiarien la majoria
d’establiments rivals. Entre les
seves estrelles «sicalíptiques» destacaven 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 primera 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 intentant 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.

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

«Les estrelles de l’Edèn són
unes noies grosses i sentimentals, que beuen xampany, porten mitges negres, i produeixen
uns drames terribles en els interiors burgesos, on cada dos
per tres s’ha de reunir el consell de família per aguantar pels
elàstics al cap de casa esbojarrat.

als corredors de l’escenari del
Els senyors que es diverteixen
Liceu. El music-hall comença
han descobert que el món de les
a fornir cuplets a les criades i
conquistes fàcils no s’ha acabat
convida a l’esgarriament als
als corredors de l’escenari del
amos de les tals criades. Una
Liceu. El music-hall comença
onada de disbauxa passa per
a fornir cuplets a les criades i
la Rambla, creix, s’ageganta
convida a l’esgarriament als
i s’afirma sota el signe precís
amos de les tals criades. Una
del famós sopar de duro. Menonada de disbauxa passa per
tres els russos i els japoneses
la Rambla, creix, s’ageganta
fan guerra, les primeres cocoi s’afirma sota el signe precís
ttes franceses es deixen caure
del famós sopar de duro. Mena l’Edèn i posen una mica de
tres els russos i els japoneses
vermell en els bigotis enternits
fan guerra, les primeres cocodels barcelonins.
ttes franceses es deixen caure
Les nits de l’Edèn Concert
a l’Edèn i posen una mica de
aixopluguen els primers desvermell en els bigotis enternits
vergonyiments de la societat
dels barcelonins.
local, i la seva fama s’escampa
Les nits de l’Edèn Concert
per tot Catalunya. Quan el maaixopluguen els primers desrit se’n va a Barcelona, les dovergonyiments de la societat
nes de l’Empordà, de l’Urgell,
local, i la seva fama s’escampa
del Camp de Reus i del Pla de
per tot Catalunya. Quan el maBages, resen un gran parenosrit se’n va a Barcelona, les dotre perquè Nostre Senyor el
nes de l’Empordà, de l’Urgell,
preservi de caure a les mans de
del Camp de Reus i del Pla de
les artistes del carrer Nou...».
Bages, resen un gran parenostre perquè Nostre Senyor el
(Josep Maria Planes, Nits de Barpreservi
de caure a les mans de
celona. Barcelona: Proa, 2001,
lesp.artistes
deledició
carrer
96-97. 1a.
deNou...».
1931)
(Josep Maria Planes, Nits de Barcelona. Barcelona: Proa, 2001,
p. 96-97. 1a. edició de 1931)
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Mossos d'Esquadra de
Ciutat Vella
Carrer Nou de la Rambla, 76-78

Mossos
d'Esquadra
deLeEl 2007, Francisco
González
Ciutat
Vella el carrer Nou de
desma
recordava
Carrer Nou
la Rambla,
Ramblas
endeun
article a 76-78
El País.
Per ell, la llavors Calle Conde del
El 2007, Francisco González LeAsalto tenia un «nom oficial amb

gust de guàrdia i cachiporra», i
estava plena d’acadèmies de ball
per aprenents a cupletistes, garitos 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 González 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 deportivo sin cobrarles nada, y que
también tendía que comparecer ante el juez por un possible
delito de lesiones. Méndez pestañeó al verlo.
Buena planta, vive Dios. Hijo
del barrio profundo, de los pisos sin luz, los bolsillos sin dinero, las calles sin salida y las
chicas sin futuro, todo mezclado en un dormitorio de cinco
metros cuadrados y una música 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 recurso del novio rico, però ahora los
novios ricos ya no van a los barrios bajos».
(Francisco González Ledesma,
Cinco mujeres y media. Planeta,
Barcelona: 2005, p. 195)

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 famílies 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 escriu diverses noveŀles, entre elles
Diari del lladre (1949), recollint
les seves experiències de joventut
prostituint-se al barri Xino de Barcelona. Finalment l’Estat francès li
commuta la cadena perpètua gràcies a les pressions d’inteŀlectuals
de l’època com Jean-Paul Sartre,
Jean Cocteau o Pablo Picasso.
Situada entre el port i les Drassanes 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 principis 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 barri que pudia pudia a oli, a orina i
a merda».

Jean Genet
(1910-1986), noveŀlista, poeta,
dramaturg i activista francès.

taires. Anaven de poble en po«1932.
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Edicions
1993)
(Jean Genet, Diari del lladre. Barcelona: Edicions 62, 1993)
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Monument a
Raquel Meller

Carrer de Nou de Rambla, 105
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Guimerà,
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Teatre Apolo

Avinguda del Paraŀlel, 57
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convertit
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Teatre
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convertit
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convertit
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del
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i varietats
de tota mena

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, després d’una reconversió de l’espai
per allotjar únicament teatre, hi va
tenir lloc la primera actuació teatral 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 teatre, 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 altres 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 acompanyava en aquests barracots sinistres coincidien a afirmar que
mai, ni a Marsella ni a Hamburg, 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 Barcelona. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1969, p. 38)
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Saló Pompeia

Avinguda del Paraŀlel, 107
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Andreu Martín

(1949), noveŀlista i guionista de
còmic i cinema barceloní.

Andreu Martín

(1949),eixordadora
noveŀlista i guionista
de
«Una
explosió
còmic i cinema barceloní.
d’aplaudiments,
bravos i piropos va saturar la sala durant
«Una
eixordadora
explosió
una bona
estona. L’Aurora
d’aplaudiments,
bravos
i piEscolà va saludar,
va agrair
ropos
vai saturar
lad’escena
sala durant
l’ovació
va sortir
per

parts
denoies
la seva
deixarmés
pas aíntimes
les altres
de
anatomia,
i als
quadres
còmics
l’elenc, que
farien
udolar
la
d’actors
cridaners
en roba inteconcurrència
mostrant-li
les
rior,
a algun
número
d’acròpartsomés
íntimes
de la
seva
bates
o equilibristes.
anatomia,
i als quadres Mentre
còmics
no
actuava
l’Aurora
el
d’actors
cridaners
en Escolà,
roba intepúblic
Pompeya
no deixava
rior, o del
a algun
número
d’acròde
bramular
i dir grolleries.
El
bates
o equilibristes.
Mentre
pare
recordava
el diaEscolà,
en què el
a
no actuava
l’Aurora
un
prestigitador
li havia
fallat
públic
del Pompeya
no deixava
un
truc, es vai dir
calar
foc i es va
de bramular
grolleries.
El
convertir
en una
pare recordava
el torxa
dia enhumaquè a
na,
i el públic reia
i aplaudia
un prestigitador
li havia
fallat
entusiasmat.»
un truc, es va calar foc i es va
convertir en una torxa humaMartín,
Cabaret
Pompena,(Andreu
i el públic
reia
i aplaudia
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(Andreu Martín, Cabaret Pompeya. Barcelona: Edicions 62, 2011,
p. 22)
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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 confort, bidet en todas las habitaciones. 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 inestabilidad política había mermado la avanlacha turística y
retraído la inversión privada
de capital. Yo alegué que si estos 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 tomaba o lo dejaba. El trato era
abusivo, però no me quedó otro
remedio que aceptarlo. La habitación que me tocó en suerta
era una pocilga y olía a meados. Las sábanas estaban tan
sucias que hube de despegarlas
tironeando. Bajo la almohada
encontré un calcetín agujereado. 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, esporádicamente, 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. Barcelona: Booket, 2006, p. 43-44. 1a
edició de 1978)

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’actualitat. El centenar de prostitutes de
Robadors es passejaven pel carrer
—els retrats de Joan Colom en són
un testimoni excepcional— i l’ambient era d’un xivarri constant, entre 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 tancava directament a la vorera o en
els nombrosos bars, i la feina s’acabava 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 gomes», que anunciaven els seus preservatius alemanys, «gaste un real
y se ahorrará mil», i el cinema Argentina, on malgrat la programació 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 carrer. La construcció de la nova Filmoteca de Catalunya ha provocat
alguns canvis al barri —s’ha extingit 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’alcaldia 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’esplanada d’edificis moderns que fa
cantonada amb el carrer Sant
Rafael, que s’obria a la Rambla del Raval; enfront, a l’altra
banda del carrer Sant Pau, començava el carrer Sant Ramon,
una altra fortalesa —entre tots
dos, la nova Filmoteca, que se
suposava que havia de transformar el barri gràcies a les llums
de la cultura i atreure els burgesos de la part alta, els pijos de
l’Eixample que, sense les iniciatives 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 desbordaments de la plebs, sinó també 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 desembocadura 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 recer d’un portal, a l’aire lliure:
algunes nits, molt tard, veia el
reflex movedís d’unes natges
blanques esquinçant la penombra d’una cantonada»
(Mathias Enard, Carrer Robadors. Barcelona: Columna Edicions, 2013, p. 223-224)

13.

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’autobiografia Diez veces siete, la finestra des de la qual el seu pare va voler-la llançar essent un nadó, «en
una nit de memorable borratxera»,
i també l’olor d’humanitat, rellogats tota la família en una sola habitació. Acompanyada del seu amic
inseparable Terenci Moix, passarà
la joventut al barri en cinemes de
sessió doble o matinées, com el Fémina, 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 fundada al carrer Tallers el 1946, i amb
noms com Elisenda Nadal, Rosa
Montero, Ángel Casas, José Luis
Guarner, Jaume Figueras, Vicente Molina Foix, Enrique Vila-Matas 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 detallar 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 escabullía para detenerme ante
la barra del Orgía, mi frente rozando 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 leche, nena? ¿Cómo te llamas? Y
yo lo tomaba ardiendo, ardiendo el café y ardiendo toda yo de
necesidad de afecto. María Dolores, señora. Para servirla.»
(Maruja Torres, Diez veces siete.
Barcelona: Planeta, 2014)

14.

14.
Casa Leopoldo

Carrer de Sant Rafael, 24
Inaugurada l’any 1936, pel menjador de rajoles andaluses i cartells
taurins de Casa Leopoldo van passar 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 política o literatura. Però potser és Manuel 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 sempre que podia n’elogiava la cua de
toro o el llobarro. Els propietaris
històrics van abaixar la persiana 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 davant 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 inexorablement 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 mariscos en el que incluiría los
caracoles. Después le aconsejó
una dorada al horno y Carvalho aceptó porqué así podría
seguir con el vino blanco y
porque el pescado contribuiría
a que le bajaran las ojeras y mejorase 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 había hablado de un restaurante
del barrio chino donde daban
unas raciones estupendas y
no era caro. Allí entraron Carvalho 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 restaurante pero siempre conservó 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)
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Sergi Pons Codina
(1979), escriptor català.

Sergi Pons Codina
(1979), teníem
escriptor català.
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2014, p. 168)
(Sergi Pons Codina, Mars del Carib. Barcelona: Edicions de 1984,
2014, p. 168)
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Teatre Romea

Carrer de l’Hospital, 51
Inaugurat
el 1863 sota el nom de
Teatre Romea
Teatre
Català,
la del51
Romea és la
Carrer de
l’Hospital,
història de l’escenari per exceŀlènInaugurat
el català.
1863 sota
nom de
cia del teatre
Perell’escenari
Teatre
Català,
la del
Romea
la
del teatre
hi han
passat
totsésels
història
de l’escenari
per
exceŀlèngrans actors
del país,
des
de les
cia
del
teatre
català.
Per
l’escenari
grans estrelles de primers de segle

XX, com Enric Borràs o Margarida Xirgu (diuen que el seu fantasma encara volta pels camerinos).
També era un habitual del Romea
el còmic Joan Capri, i a l’actualitat
hi actuen les grans figures del moment. En la seva primera època,
a finals del segle XIX, el teatre és
propietat de Frederic Soler (Serafí Pitarra), que hi estrena desenes
d’obres, entre elles molts clàssics
del teatre popular. Durant les seves 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 (Sagarra). Durant la postguerra, amb
la prohibició del teatre en català,
s’hi representaven sarsueles i teatre 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 companyia 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

Jo es lo que dich cada vespre,
y que jo’m vull reformar.
quant he perdut al billar.
CARLOS. Lo que dihem cada vegada
CÉSAR. Jo, per lo que pogués esser,
que’ns veyém així apurats.
vaig escriure ahí al papá,
Jo es lo que dich cada vespre,
pero ¡ca! ni imaginarho
quant he perdut al billar.
Me vá donar dos mil rals,
CÉSAR. Jo, per lo que pogués esser,
no fa encara quince dias.
vaig escriure ahí al papá,
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
pero ¡ca! ni imaginarho
es ab que tè’ls vas gastant.
Me vá donar dos mil rals,
Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
no fa encara quince dias.
y tenint tants trenca-caps
CARLOS. Pero á n’a mí lo que’m pasma
com tilburi y suripantas,
es ab que tè’ls vas gastant.
y bailarina y caballs
Que jo, ab lo qu’a casa’m dònan,
y guants y confiteria
y tenint tants trenca-caps
y, sobre, tot, lo billar,
com tilburi y suripantas,
que’m costa un ull de la cara,
y bailarina y caballs
vagi sempre tant escás,
y guants y confiteria
ho comprench; pero tú, l’home
y, sobre, tot, lo billar,
més económich que may,
que’m costa un ull de la cara,
s’ha vist en tot Barcelona!...
vagi sempre tant escás,
Qué’t passa? Que t’has locat?»
ho comprench; pero tú, l’home
més económich que may,
s’ha vist en tot Barcelona!...
(Serafí
Pitarra,
copa:
comèQué’t
passa?Cafè
Que it’has
locat?»

dia en un acte y en vers. Barcelona:
Imprempta de Salvador Bonavía,
1908, p.Pitarra,
9-10) Cafè i copa: comè(Serafí
dia en un acte y en vers. Barcelona:
Imprempta de Salvador Bonavía,
1908, p. 9-10)
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Casa Almirall
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defensa.»
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de
2015,
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(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 lleteria, va ser catalogat com a patrimoni històric i cultural per la seva
decoració, on destacava l’escultura ‘La gorda’ al damunt de la barra.
L’escriptor Terenci Moix explicava que havia nascut al bar la vigília
de Reis de 1942, en trencar aigües
la seva mare al carrer i aixoplugar-se a la Granja, llavors gestionada per les seves tietes. Posteriorment Terenci (nascut Ramon) i la
seva germana Ana María van viure
al pis superior, on van passar la infantesa i adolescència mentre despertaven la cinefília als cinemes
propers. Trobareu mencions a la
Granja de Gavà en molts dels seus
llibres, sempre profundament autobiogràfics.

Terenci Moix
(1942-2003), noveŀlista barceloní.

«Ens vam instaŀlar al carrer, tot
just a l’escala del bar dels miralls, que havien vist les gresques del Xim i dels seus amics
de barriada. El pis era molt
enxubat i només donava al carrer per un balconet esquifit,
de barana rovellada; els altres
veïns s’hi havien deixat un palmó esgrogueït que va pertànyer

llençar a les escombraries,
a la seva filla, una noieta que
aquell palmó, perquè no volíem
va morir tísica sense haver fet
que la nostra felicitat quedés
quinze anys. Nosaltres el vam
enterbolida per l’ombra d’un
llençar a les escombraries,
passat trist, i a més, aliè. Hi
aquell palmó, perquè no volíem
havia, a més, una finestreta que
que la nostra felicitat quedés
donava a un celobert ple de moenterbolida per l’ombra d’un
bles i trastos vells, podrits per
passat trist, i a més, aliè. Hi
la pluja, i s’hi podia estendre
havia, a més, una finestreta que
prou bé la bugada (el sol, però,
donava a un celobert ple de motrigava molt a arribar-hi), i a
bles i trastos vells, podrits per
l’alcova, que era la cambra més
la pluja, i s’hi podia estendre
gran de tot el pis, hi havia una
prou bé la bugada (el sol, però,
altra finestreta que donava al
trigava molt a arribar-hi), i a
carrer de l’Hospici, ben bé dal’alcova, que era la cambra més
vant de la paret on, ja feia quasi
gran de tot el pis, hi havia una
dos anys, havien afusellat els
altra finestreta que donava al
escolapis.»
carrer de l’Hospici, ben bé davant de la paret on, ja feia quasi
(Terenci Moix, El dia que va morir
dos
anys, Barcelona:
havien afusellat
els
Marilyn.
1996, p. 71.
escolapis.»
1a edició de 1969)
(Terenci Moix, El dia que va morir
Marilyn. Barcelona: 1996, p. 71.
1a edició de 1969)
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Carrer de les
Ramalleres, 17
Entre 1802 i 1956 va funcionar al
Carrer
de les
Raval
la Casa
de la Caritat, un gran
Ramalleres,
17 que acollia
centre de beneficència
orfes, però també «captaires, faEntre 1802 i 1956 va funcionar al
tus, decrèpits, vagabunds i anorRaval la Casa de la Caritat, un gran
mals», segons l’ordre de creació
centre de beneficència que acollia
dictada pel rei Carles IV, que voorfes, però també «captaires, falia reduir —o més aviat amagar—
tus, decrèpits, vagabunds i anorla misèria de la ciutat. Les parets
mals», segons l’ordre de creació
de la Casa de Caritat, que a l’acdictada pel rei Carles IV, que votualitat acullen el CCCB i el CERC,
lia reduir —o més aviat amagar—
aixoplugaven centenars de persola misèria de la ciutat. Les parets
nes, segregades per sexes i edats,
de la Casa de Caritat, que a l’acalguns dels quals encara es troben
tualitat acullen el CCCB i el CERC,
un cop a la setmana per esmorzar i

alguns dels quals encara es troben
recordar la seva joventut al bar del
un cop a la setmana per esmorzar i
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 enrecordar la seva joventut al bar del
cara és possible veure el «torn» de
CCCB. Al carrer Ramalleres 17 enla Casa de la Maternitat, que percara és possible veure el «torn» de
metia a les mares abandonar les
la Casa de la Maternitat, que percriatures no volgudes amb privacimetia a les mares abandonar les
tat, al costat d’un orifici per almoicriatures no volgudes amb privacines.
tat, al costat d’un orifici per almoines.

Francesc Madrid
(1900-1952), periodista, guionista
Francesc
Madrid
i escriptor barceloní.
(1900-1952), periodista, guionista
i escriptor barceloní.

«—Jo vaig néixer al carrer de
les Ramalleres —ens diu l’artis«—Jo vaig néixer al carrer de
ta dels tatuatges—. Sóc fill del
les Ramalleres —ens diu l’artistorn. No sé ni qui són els meus
ta dels tatuatges—. Sóc fill del
pares, ni ho sabré mai. Vaig estorn. No sé ni qui són els meus
tar divuit anys entre les parets
pares, ni ho sabré mai. Vaig esdel carrer de les Ramalleres i els
tar divuit anys entre les parets
murs de l’hospici. Després vaig
del carrer de les Ramalleres i els
entrar de voluntari a l’exèrcit,
murs de l’hospici. Després vaig
on vaig arribar a caporal i d’on
entrar de voluntari a l’exèrcit,
vaig marxar per entrar de deon vaig arribar a caporal i d’on
pendent en una casa de comerç
vaig marxar per entrar de dede la plaça del Palau. Però me’n
pendent en una casa de comerç
vaig cansar. (...) Em guanyo la
de la plaça del Palau. Però me’n
vida fent cartells per a les botivaig cansar. (...) Em guanyo la
gues, pintant cuines i cambres,
vida fent cartells per a les botii sobretot fent tatuatges. Els he
gues, pintant cuines i cambres,
posat de moda. No hi ha marii sobretot fent tatuatges. Els he
ner, prostituta o invertit que no
posat de moda. No hi ha marivulgui portar al braç un dibuix
ner, prostituta o invertit que no
o un nom. Hi ha mariners que
vulgui portar al braç un dibuix
porten tot el cos ple de tatuato un nom. Hi ha mariners que
ges. Jo me n’he fet alguns que
porten tot el cos ple de tatuatserveixen de mostrari. Però si
ges. Jo me n’he fet alguns que
no en tingués la necessitat per
serveixen de mostrari. Però si
guanyar-me la vida no me’ls
no en tingués la necessitat per
hauria pas fet. Els invertits
guanyar-me la vida no me’ls
(Xato Pintó fa servir una pahauria pas fet. Els invertits
raula més crua i contundent),
(Xato Pintó fa servir una patots volen que els dibuixi un
raula més crua i contundent),
cor. Les prostitutes, un dibuix
tots volen que els dibuixi un
sicalíptic. I els mariners, el recor. Les prostitutes, un dibuix
trat del rei d’Anglaterra amb la
sicalíptic. I els mariners, el reseva dona o una sirena.»
trat del rei d’Anglaterra amb la
seva dona o una sirena.»

castellà] de 1926)
(Francesc Madrid, Sang a les
Drassanes. Barcelona: A Contravent, 2010, p. 47-48. 1a edició [en
castellà] de 1926)
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Carrer dels Tallers, 45
Al carrer Tallers 45, escala B, és
on va instaŀlar-se Roberto Bolaño
Carrer
dels Tallers, 45
l’any 1977, quan aterra a Barcelona
provinent
de Mèxic.
Vivia
Al carrer
Tallers
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B, en
és
un
humil
apartament
de 15Bolaño
metres
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instaŀlar-se
Roberto
sense
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i havia
de a
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l’any 1977,
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val,
Bolaño
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jugava
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Canuda
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amics com
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Antoni
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També
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al Drugstore
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en memòria
d’un
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la2015
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pot
escriptors
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més universals.
veure la placa
commemorativa
que
l’Ajuntament de Barcelona va instaŀlar el 2015 en memòria d’un dels
escriptors xilens més universals.

Roberto Bolaño

(1953-2003), poeta i noveŀlista xilè.

«Felipe
Müller, Bolaño
bar Céntrico,
Roberto
calle
Tallers,poeta
Barcelona,
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(1953-2003),
i noveŀlista
xilè.
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otro, presa de una actividad febril
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(Roberto
Bolaño,
detectives
salvajes. Barcelona: Anagrama,
(Roberto
Bolaño, Los detectives
1998, p. 220-221)
salvajes. Barcelona: Anagrama,
1998, p. 220-221)
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Sala de ball La Paloma
Carrer del Tigre, 25

Sala de ball La Paloma

Tot
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per
nord del Raval, que actualment
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detectiu
Lònia Guiu.
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acull
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acull
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també va funcionar com a galeria

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 estaven 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 decidides, 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 restaurant 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 viscut 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 —naturalment— que eren de la Cia
i que després foren amics nostres.»

Magrana, 1985)
(Maria Antònia Oliver, Estudi
en lila. Barcelona: Edicions de la
Magrana, 1985)
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Ronda de Sant Antoni, 12
El dramaturg Josep M. Benet i
Ronda
de Sant
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d’edificis
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una
avinguda.
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de l’obra, influenciat
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i Eugène
va
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la text
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com
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l’obra del dramaturg, i també en
les seves series televisives com Poblenou.

Josep Maria
Benet i Jornet

(1940), dramaturg i guionista català.

Josep Maria
«MERCÈ.
—Tornem-hi
Benet
i Jornetque no

ha estat
res. Eti guionista
deu empipar
(1940),
dramaturg
català.

que ens quedem, oi? Tu ja t’hi
«MERCÈ. a—Tornem-hi
que
no
trobaves
un d’aqeusts
aparha
estat esquifits
res. Et deu
empipar
taments
que estan
de
que
ens
quedem,
oi?
Tu
ja
t’hi
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 nosaltres 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, encara 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 resultat menys ximple del que semblava. 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 Teresa 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)
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