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Com que, com deia ell, el nostre món cultu-
ral és com un camp sense llaurar, hem de
recordar fets bàsics elementals. Firmant
amb el nom de Vilacasas així tot junt i tot

sol, es pot dir que ha estat un dels pintors euro-
peus més originals de la segona meitat del segle
vint. Amb el seu nom sencer de Joan Vila Casas
és sense cap dubte un dels prosistes més àgils i
que més diuen. I també fou autor de teatre popu-
lar i de categoria amb el pseudònim de Carles
Valls. En una de les seves novel·les (Jourdain 65,
del 1966) hi apareix, com a personatge, amb el
nom russoide de Vilavitx, un dels seus jos, el del
pintor foraster instal·lat a París sense altre ofici
ni benefici que la seva pintura, de manera que els
primers anys per poder tirar endavant ha d’anar
fent les mil feines que ens descriu tan vivament a
la seva primera novel·la publicada, Doble blanc
(1960). Joan Vila Casas, nascut a Sabadell, va
viure a París els anys 40 i 50. No és estrany que
quan Joan Brossa es va perdre a París, caraeixut i
sense un sou, la casualitat el fes topar amb Vila
Casas, que el va acollir a casa seva (fou allà que
Brossa va escriure, “amb totes les lletres ence-
ses”, els seus Poemes de París).

El pintor de les famoses planimetries va ser
també gravador, terrissaire i fabricant d’estructu-
res astromètriques. Les seves terrisses, en la tradi-
ció dels siurells, són marcians planimètrics de
molta gràcia: “Faig ceràmica, no pas a tall d’es-
cultor, sinó de terrisser. Si fos forner, emplenaria
cada dia la fleca de marcians de pa”. Una part
molt notable de la seva obra són els baixos re-
lleus que cobreixen tota l’entrada i el comença-
ment de l’escala de tres cases de pisos de l’Eixam-
ple barceloní, una de boníssima al carrer Munta-
ner, crec que entre París i Londres, pujant a mà
dreta, i dos més al bloc que hi ha a Consell de
Cent cantonada Borrell. En aquesta mena d’art
“aplicat” que és el baix relleu urbà modern, no
tinc cap dubte que Vila Casas va molt per da-
munt de la carrincloneria i la buidor habituals.

És un pintor seriós: no imita la pobresa per
esnobisme, no juga amb la revolució perquè que-
di bé, ni fa retòrica patopeica amb el desesper:
pinta. Ell mateix ho explica i se’ns explica en els
seus escrits, per exemple en la magnífica novel·la
Nnoba fygurassió. I alhora és un home amb un
inacabable i divertidíssim sentit de l’humor en la
prosa, en el teatre, en el viure i en el seu
col·leccionisme desbridat d’objectes dels en-
cants, activitat en la qual a més d’humor també
posà molt d’amor.

S’ha mort el 2007 i encara no hem vist la gran
exposició que es mereix. En els anys 80 i 90
començà a introduir textos a les pintures, textos
amb els quals fa que aquelles primeres planime-
tries, que semblaven d’altres galàxies o d’una
terra postindustrial, baixin a territoris més nos-
tres que el nostre, amb llocs com el “canal de la
corda fluixa”, el “racó del mossega” o el “precipi-
ci de cal Bon Profit, al revolt del Dròpol”. En
aquests quadres, a voltes de gran format, o ovals,
o en forma d’encolatges en relleu, els textos hi
apareixen per tots cantons i en totes les direccio-
ns i fan que cada pintura sigui alhora un persona-
líssim poema. I sembla que té una novel·la inèdi-
ta, Doble negre.
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ROCK
CINEMAINEMA

La pel·lícula
de la directo-
ra peruana
afincada a
B a r c e l o n a
Caludia Llo-
sa La teta
a s u s t a d a ,
que guanyà
l’Ós d’Or a
Berlín, obri-
rà aquest
vespre a l’auditori del
MACBA la quarta mos-
tra de cinema peruà de
Barcelona. Amb el títol
d’Una mirada al Sur, la
mostra oferirà fins al 26
de setembre un total de
sis llargmetratges i qua-
tre curts que volen apro-
par al públic català el ci-
nema del país andí. En-

tre elles figuren documen-
tals com Licanamarca,
de Carlos Cárdenas i
Héctor Álvarez i films de
ficció com El bien esqui-
vo, de Augusto Tamayo,
o Días de Santiago, de Jo-
sué méndez, que clourà
la mostra.
www.unamiradaalsur.
com

Va co-
m e n ç a r
diumenge
p a s s a t ,
però enca-
ra hi ha
molta mú-
sica per
veure en el
19è festi-
val La Ho-
ra del Jazz-
Memorial Tete Monto-
liu. Fins al 26 de setem-
bre es pot gaudir d’una
variada programació a
clubs de la ciutat i, sobre-
tot, de concerts gratuïts
els diumenges a la plaça
de la vila de Gràcia de
Barcelona amb la propi-
na, el dia 27, d’un doble
concert a la plaça Sant

Joan de Vilafranca del Pe-
nedés. El que es podrà
veure aquest proper diu-
menge reunirà, per una
part, Carme Canela inter-
pretant composicions de
Jordi Matas, i el grup Fol-
kincats, que fan arranja-
ments de gipsy jazz a te-
mes tradicionals.
www.amjm.org

Un dels dino-
sauris del rock
dur dels setan-
ta estan de gi-
ra. No porten
disc nou —el
darrer, Rapture
Of The Deep,
va sortir al
2005— però en-
cara tenen
prou tirada com per es-
perar omplir el Sant
Jordi. Porten 40 anys
sobre l’escenari i en
aquest temps han tin-
gut deu formacions di-
ferents amb 40 músics,
i han venut més de
cent milions de discs.
Al seu moment se’ls va

considerar la banda
més sorollosa del món.
I això encara fascina
perquè és normal
veure als seus concerts
a molts pares acom-
panyant els seus fills.
Deep Purple. Sant Jor-
di club. 14 de setembre
(19 hores).

El festival MA-
PA09, una tro-
bada d’accions
al paisatge que
se celebra al po-
ble empor-
danès de Pon-
tós, agafa
aquest any no-
va volada. De-
mà i demà pass-
at es podran
veure una perfo-
mance de Los
Torreznos, el ví-
deo amb gent
del poble que
han fet Marc
Vives i Víctor Pérez,
una instal·lació sonora
de la compositora Ma-
rina Rosenfeld, que

s’estrena a Espanya, o
el viatge que proposa
Alexandra Broeder.
www.festivalmapa.com

Un retrat de l’actualitat musical
del país. Així es defineix aquest
any el Festival Altaveu 2009. A
partir d’aquest vespre i fins dis-
sabte, per Sant Boi hi passaran
alguns dels grups més actius del
moment. Des de la proposta de
Love of Lesbian, que presenta-
rà les cançons del seu nou disc,
1999, any en què varen sorgir
com a grup, fins al so garatge de
Els Trons o al soul de The Peper
Pots.

Quasi bé tots els concerts, re-
partits en tres escenaris, són gra-
tuïts. Les excepcions són el
d’avui a la nit de Lluís Gavaldà
i el que reunirà dissabte en un
mateix escenari Espaldamaceta
& Maria Rodes i La Bien Queri-
da. En total hi haurà una vinte-
na de concerts amb noms com

Mazoni, Gertrudis, El Petit de
Cal Eril o Las Migas. Entre les
novetats d’aquest any destaca

l’original manera que
han tingut els organitza-
dors de celebrar els 25
anys de la Nova Cançó.
Enlloc de recuperar els
artistes de llavors, han
proposat a tots els artis-
tes convidats que facin
una versió d’alguna
cançó d’aquell movi-
ment. Un homenatge
dels joves cap als mes-
tres. Ahir a la nit, a més,
es varen entregar els pre-
mis Altaveu que, entre
d’altres, van recollir Ma-
zoni, Joan Miquel Oli-
ver, Eliseo Parra o Sílvia
Pérez. Festival Altaveu.

Diversos escenaris de Sant Boi.
Del 10 al 12 de setembre. www.
festivalaltaveu.cat

Pesant i sospesant:
Vila Casas

ENRIC CASASSES
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El darrer trimestre de l’any co-
mença com abans de l’estiu. El
mercat editorial està polaritzat:
els llibres que es venen es venen
molt —els de Stieg Larsson i d’Il-
defonso Falcones, per exemple—
i la resta cada cop menys. Hi ha
una lleugera tendència a publicar
menys i a fer apostes. Algunes no
són ni apostes perquè són segu-
res. Com el llançament de la no-
va novel·la de Dan Brown, El
símbol perdut. Es va parlar molt
de quant ha pagat per aquest lli-
bre el Grup Planeta (que el
treurà el 29 d’octubre amb tirada
milionària) a la primera festa li-
terària de la temporada, la del
Premi Internacional de Novel·la
Negra de RBA.

Va ser molt divertida, amb un
menú absolutament negre en el
que hi havia, entre d’altres delica-
tessens “examinació post mor-
tem de paletilla ibèrica”, “la-
ments de foie” o “pa d’herbes ve-
rinoses”. Com als anys anteriors,
va ser una mica complicat arri-
bar al menjar. Com diu Francis-
co Rico, un dels convidats, a
aquests llocs un hi ha d’anar ja
sopat. Molts polítics (Montilla,
Hereu, Benach, Trias, Iceta…),
editors i escriptors. Tots van
aplaudir el guanyador del premi,
Philip Kerr, quan va agrair, en
català i en castellà, el guardó.
“Agraeixo l’hostilitat dels cata-
lans”, va dir molt seriós. Tothom
ho va entendre. Els aplaudi-
ments van ser més forts. També
quan va dir que era l’únic estran-
ger que anava a veure la Sagrada
Família i que no la va trobar. El
cert és que Kerr és molt bo. La
seva Trilogia de Berlín és magnífi-
ca. I la continuació, també prota-
gonitzada per Gunther, Unos por
otros, i Una llama misteriosa (tots
publicats per RBA) és igualment
estupenda. Segur que la guanya-
dora del premi, Si los muertos no
resucitan, será igual de bona. Un
conegut editor es va passar la nit
dient que la millor, Una investiga-
ción filosófica, l’havia publicada
ell. En fi…

Tots morens i relaxats des-
prés de les vacances, menys els
organitzadors, van parlar de la
crisi, de projectes i apostes i dels
e-books que els porten a tots una
mica de cap. Els editors en gene-
ral pensen que s’han d’enganxar
al carro, però encara no veuen
clar el negoci.

“Dona, bidet i mirall” (1978), fotografia de P. Cunties. / arxiu paco villar

La rentrée
ROSA MORA

XAVIER THEROS

Com va dir una vegada l’escrip-
tor Paul Bowles, el Barri Xino
de Barcelona tenia fama de ser
—juntament amb el Vieux Port

de Marsella i el Quartieri Spagnoli de
Nàpols—, el barri més viciós de totes
les ciutats europees. Coincidint amb la
Primera Guerra Mundial, va conèixer
una gran popularitat que, d’alguna ma-
nera, ha quedat en l’imaginari del viat-
ger com un dels indrets clau de la seva

estada. En els carrers estrets de l’antic
Districte Cinquè, les veus d’Orwell, Ge-
net i els dadaistes es confon sovint amb
la nova fama del lloc, com a centre del
mestissatge. Fins i tot l’Ajuntament ho
va comprendre i va fer una rambla en-
mig del barri, perquè hi podessin arri-
bar tranquil·lament els turistes.

� El racó de les Drassanes
Fins a finals del segle XIX, el Raval
era una zona de tallers i solars buits,

on s’hi havien instal·lat els obrers de
les fàbriques. La prostitució llavors
era bàsicament de cantonada; a les
professionals les deixaven anar per
la nit i rondaven pels voltants de la
plaça Reial i la part baixa de la Ram-
bla, on hi havia la Casa de Sant Sal-
vador, dedicada a recollir pecadores
penedides; mentre els bordells de
l’època es trobaven a les rodalies
dels carrers Boqueria i Avinyó.

 Passa a la pàgina 2

Luis Hidalgo analitza l’evolució del hip hop coincidint amb l’obertura del festival Hipnotik
� Lluís Muntada fa la crítica del darrer llibre de Vicenç Pagès � Josep Casamartina

recupera la història del Casino de Cerdanyola, reconvertit ara en museu d’art
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El barri del pecat
Etern epicentre de la mala consciència ciutadana, la part baixa de

la Rambla es resisteix a deixar de generar literatura



JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS

La collita del 1895 no havia es-
tat del tot bona a Cerdanyola.
Això importava poc als estiue-
jants que hi pul·lulaven, donat

que la trilla era simplement una dis-
tracció més. La nit de l’u d’agost, un
dels forasters més il·lustres de la colò-
nia estival, Enric Granados, oferia un
concert al Teatre Casino del poble,
propiciat pel seu amic Antoine Jean-
bernat, importador dels productes Sol-
vay, el xampany Mercier, l’Uratine La-
borde i moltes altres andròmines mira-
cleres franceses i belgues. Jeanbernat,
que era el marit de l’àvia de Josep de
Togores, no va sobreviure al canvi de
segle. El Casino no duraria molt més.
No havien passat deu anys d’ençà de
la seva construcció, sota la direcció de
Gaietà Buïgas Monravà —autor del
monument a Colom i arquitecte muni-
cipal, en funcions, de Cerdanyola—,
que el flamant Casino va tancar por-
tes. El 1905, el comprava el ric comer-
ciant Evaristo López i, com que
Buïgas s’havia pirat a fer les amèri-
ques, va encarregar al nebot d’aquest,
Eduard M. Balcells, la reconversió del
teatre en habitatge privat. Balcells, he-
reu de l’oncle en ofici i càrrec, va fer
una intervenció genial que es va limi-
tar a posar vitralls —els més bonics de
Catalunya— a les obertures i als en-

vans, i va fer una casa de cristall, mà-
gic i oriental, dins la carcassa de totxo
del tiet.

Amb la diàspora dels estiuejants
cap a Sant Cugat, o més enllà cap a
la platja, entre altres coses instigada
per la instauració i creixença de la
indústria de fibrociment Uralita
dels germans Roviralta, la bonica
Torre López va entrar en decadèn-
cia, igual que la majoria de vil·les
del lloc. Pels voltants de 1960 va ser
adquirida pels laboratoris Domène-
ch, fabricant del cèlebre Lápiz Ter-
mosán. El Sr. Domènech va sucum-
bir als encants dels vitralls i l’edifici,
i va fer una reforma tan pragmàtica
com respectuosa. Trenta anys des-
prés, el Termosán tenia menys re-
questa i el laboratori va tancar. Lla-
vors, l’Ajuntament va adquirir l’edi-
fici mitjançant una empresa immo-
biliària. L’antic propietari, qui sap
si sospitant la trista fi que planejava
al vell Casino, es va endur els vitra-
lls, una part dels quals estava fent
voltes per museus d’Europa consa-
grats com una joia.

Paral·lelament, es va planificar
l’enderroc de Can Domènech culmi-
nant així la destrossa del modernis-
me local, considerat despectivament
patrimoni dels fugats burgesos bar-
celonins. Una oportuna reivindica-

ció popular, instigada pel grup eco-
logista Cerdanyola Viva i per la mis-
teriosa i bakuniniana Plataforma
per la Defensa del Patrimoni Moder-
nista, va aixecar la llebre i les autori-
tats d’aquell moment, davant cam-
panyes a la premsa i la impossibili-

tat de sobreconstruir al solar del la-
boratori, van fer marxa enrere.
Unes beneïdes eleccions municipals
van fer la resta, amb un tripartit
atípic i, sobretot, gràcies a un tèc-
nic, savi i entusiasta, i una tinenta
d’alcalde tenaç que va creure en el
seu projecte. En poc més de cinc

anys, i amb el vistiplau d’un alcalde
charmant, s’ha restaurat l’edifici,
s’ha sabut recuperar els vitralls i
s’ha creat una col·lecció digna i co-
herent, que ha consolidat el poc que
hi havia, amb peces de Josep Llimo-
na, Alexandre de Riquer, Marian
Burguès, Lambert Escaler, Ismael
Smith, Joan Vilatobà, Josep de To-
gores, Manolo Hugué, Joan Rebull,
Manuel Humbert, Marian Espinal,
Francesc Juventeny, Joan Vila Puig,
Gaietà i Carles Buïgas o Eduard M.
Balcells, junt amb fotografies i carte-
lls art déco i els esplèndids vitralls,
que ho lliguen d’una forma espec-
tacular. Tot s’ha fet a partir d’algu-
nes adquisicions puntuals, de la cap-
tació de dipòsits i, sobretot, de do-
nacions —la gent és molt més gene-
rosa del que pot semblar a primera
vista si se la tracta amb deferència.
Avui a les set de la tarda el Teatre
Casino/Torre López/Laboratori Do-
mènech obrirà de nou les portes,
aquesta vegada per a tothom, i Cer-
danyola tindrà finalment un museu
d’art, disposat a reconciliar el pass-
at —tots els passats— amb el pre-
sent i el futur.
Del modernisme a l’art déco
Museu d’Art de Cerdanyola / Can
Domènech. Sant Martí, 88,
Cerdanyola del Vallès

La història d’un edifici
Vista nocturna del nou Museu d’Art de Cerdanyola amb els vitralls lluint en tot el seu esplendor. / EDU BAYER

L’antic Casino de
Cerdanyola obrirà
avui reconvertit en
museu d’art

L’edifici modernista,
amb uns vitralls
esplèndids, va estar a
punt d’enderrocar-se
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Però, amb la conversió de les Dras-
sanes en una caserna, a l’extrem
sud del Raval va sorgir un petit
nucli de cafès, tavernes i pensions
decrèpites, que vivien dels mari-
ners que feien estada a la ciutat i
dels soldats que —cada dissabte i
diumenge— sortien a la recerca de
dones. Aquest va ser el primer Xi-
no, conegut llavors com el Barri de
les Drassanes. Fins passada la Gue-
rra Civil, estava limitat per la Ram-
bla, Santa Madrona, el Paral·lel i
Nou de la Rambla; amb un carrer
central —Arc del Teatre—; tres ar-
tèries principals —carrers del Cid,
del Migdia i de l’Arc d’en Cirès
(més conegut com de les Baralles);
i dos satèl·lits: els carrers de les
Tapies i de Robadors.

Aquest petit comerç carnal es
va veure sacsejat per l’arribada
d’un munt d’espies, diplomàtics,
mariners, intel·lectuals i desertors,
gràcies a la neutralitat espanyola
durant la Primera Guerra Mun-
dial. Entre 1915 i 1919, el barri es
transforma i apareixen nous lo-
cals, més luxosos i estrafolaris, que
faran conegut el lloc arreu del
món. D’entre tots ells en desta-
quen dos: el Xalet del Moro —al
passatge de la Pau—, on les noies
anaven disfressades de ballarines
orientals; i Madame Petit —a
l’Arc del Teatre—, obert per una
suposada madame francesa, que
oferia tota mena de serveis i va
popularitzar a casa nostre termes
com macarró, llit rodó o ménage à
trois. Poc després, obria un tercet
destinat a ser retratat per molts es-
criptors europeus: el local flamenc
La Taurina, el bar d’homosexuals
Can Sagristà i el cabaret La Crio-
lla, on es podia trobar qualsevol
mena de prostitució, armes
il·legals o drogues; tots tres al ca-
rrer del Cid. Per allí van passar el
britànic Rupert Croft-Cooke,

Georges Bataille, Paul Morand o
Salvador Dalí, fent de cicerone per
André Breton, Man Ray i Paul
Éluard.

� El nou barri Xino
A la dècada de 1920, el periodista
Manuel Gil de Oto —malnom de
Miguel Toledano—, en tornar
d’un viatge als EUA, publica Los
enemigos de América, on apareix
per primera vegada el nom de Ba-
rri Xino; popularitzat per Francesc
Madrid a la novel·la Sangre en
Atarazanas. El terme té èxit i
—uns anys després— la zona tor-
na a conèixer una nova fornada de
visitants. Ralph Bates, André Mal-
raux, Benjamín Peret, Mary Low,
Henri de Montherlant o el soviètic
Illya Ehremburg trepitgen aquests
carrers i escriuen sobre el que han
vist. La Guerra Civil, però, fa can-
viar l’aspecte del barri. Al principi
seran els anarquistes de la CNT-
FAI, disposats a acabar amb la
prostitució, que assagen els Libera-
torios de Prostitución i pengen car-
tells als bordells on diu: “Camara-
da, tracta bé la companya que escu-
llis. Pensa que pot ser la teva filla,
que pot ser la teva germana”. Des-
prés, qui canvia la fesomia del lloc
són les bombes italianes, que fan
grans destrosses en la franja maríti-
ma de la ciutat.

Amb la retirada de l’exèrcit re-
publicà, la gran majoria de les pros-
titutes locals se’n van a França,
tement represàlies. Arribades a

una ciutat amb els prostíbuls tanca-
ts, les tropes franquistes protagoni-
tzen un seguit de violacions que
obliguen a les autoritats a autorit-
zar l’obertura de nou d’aquests es-
tabliments. Se’ls donarà la hipòcri-
ta denominació de Casas de Tole-
rancia i s’obligarà a les que s’hi
dediquin a ser majors de 23 anys i
a tenir un document on consti que
passen regularment una revisió
mèdica. Tot i que el decret del 27
de març de 1941 el declarava
il·legal, el negoci del sexe va
créixer en aquells anys. Tan sols
que ara els bordells eren distingits
entre legals (habitualment propie-
tat d’oficials de l’exèrcit i, fins i tot,

d’eclesiàstics) i il·legals; obrint-se
els primers al carrer de les Tapies,
com els famosos La Relliscada, La
Paloma Blanca o La Cubista.

� La postguerra era una festa
El franquisme va imposar un mo-
del policíac, on totes les professio-
nals havien d’estar controlades.
Les que no ho estaven era perquè
eren casades, menors d’edat o signi-
ficades políticament; així que exer-
cien de forma clandestina. Aquest
Xino famolenc i brut el retrata
molt bé Carmen Laforet a Nada o
Víctor Mora a Els plàtans de Bar-
celona. L’ambient s’havia tornat
sòrdid, sense les brillantors dels lo-

cals nocturns i de les prostitutes
sofisticades, que havien deixat el
seu lloc a dones conduïdes allí per
la misèria. Vídues de republicans,
mares solteres, filles de jornalers
acabats d’arribar a ciutat o mares
de família nombrosa amb el marit
a la presó; una prostitució de sub-
sistència, on les noies eren exhibi-
des entre els clients valorant més la
salut que la bellesa dels seus ros-
tres. Locals com La Criolla havien
desaparegut sota les bombes. Al-
tres com Madame Petit eren una
patètica versió del que van ser. No
obstant això, molta gent gran re-
corda aquells anys com una època
de gran bullici, produït per la con-

frontació dels magnats de l’especu-
lació i l’estraperlo —disposats a
distreure’s a qualsevol preu—,
amb centenars de dones obligades
a vendre el seu cos, i el clàssic bati-
bull de xoriços, estafadors, xarla-
tans, drogoaddictes i mariners, que
de mica en mica van tornar al ba-
rri. Per acabar-ho de rematar,
l’Ajuntament va decidir obrir
l’avinguda García Morató —ara
de les Drassanes— a sobre de les
restes bombardejades dels carrers
d’en Cirés i Migdia; fent física l’ex-
tinció del vell barri del pecat.

Durant els anys 40 van prolife-
rar les famoses clíniques de
venèries, com La bola de Oro, El
gato negro o La Previsión. Els bor-
dells es van estendre pels carrers
del Xino i van saltar a la Rambla,
on es van fer molt populars Mada-
me Rita i Casa Carola, a sobre del
restaurant Amaya. Altre lloc fa-
mós va ser Casa Emilia —a Nou
de la Rambla, on hi ha avui en dia
l’Hotel Gaudí— que va ser l’esta-
bliment més gran i luxós de l’èpo-
ca. Fins i tot van aparèixer negocis
d’aquesta mena a la plaça Lesseps
—la famosa Casa Montse—, a Po-
ble Sec o a l’Eixample, on es va fer
popular El Montreal, que tenia
obert les vint-i-quatre hores del
dia. Dintre, fins i tot es feien rifes
de coits i molts clients preferien
comprar un tiquet de 50 cèntims i
esperar a veure si els tocava, que

pagar les 10 pessetes del servei.

� Trotonas i pajilleras
L’espectacle d’aquells carrers ata-
peïts de dones era més trist, però
no estava tan degradat com en l’ac-
tualitat. El negoci era de més curt
abast i les professionals treballaven
i vivien al costat mateix dels seus
domicilis, moltes amb nens petits,
on eren conegudes per les veïnes.
La prostitució era més interclassis-
ta: solters, casats, ancians, tota la
ciutat, rics i pobres, passaven pel
barri.

El dissabte era el dia fort: estu-
diants i obrers amb el sou acabat
de cobrar a la butxaca. El diumen-
ge el públic majoritari eren soldats
que estaven fent el servei militar.
Però, com que havien de ser d’ho-
ra a la caserna, la majoria de les
prostitutes s’agafaven la nit del
diumenge per anar a ballar, espe-
cialment a La Joventut de Sants
—al carrer Sant Medir—, on po-
dia trobar-se una fauna insòlita i
variada. També n’hi havien que
s’hi dedicaven ocasionalment o
que preferien exercir fora de la ciu-
tat. Aquestes es reunien a la terras-
sa del Café Español del Paral·lel,
on eren contractades per treballar
en locals de la costa. Les trotonas
o carreristas —prostitutes de
cantonada— van especialitzar-se
en el carrer Robadors i rodalies.
Tot i que també se’n podien tro-
bar a altres llocs, com pels vol-
tants de l’actual carrer d’Almirall
Cervera; a les estacions de França
i del Nord; a la plaça Calvo Sote-
lo, on hi havia les conegudes mari-
posas nocturnas; als murs de les
casernes; al parc de la Ciutadella;
 Passa a la pàgina 3

X. T.
El Raval ha estat paisatge per a molts llibres; des
de novel·les fundacionals, com Sangre en Ataraza-
nas de Francesc Madrid o La Xava de Juli Vallmit-
jana; fins a obres mestres com Vida Privada de
Josep Maria de Segarra. Als anys 20 i 30, molts
autors europeus també s’hi van acostar, com Fran-
cis Carco a Primavera d’Espanya, Georges Bataille
a El blau del cel, Pierre MacOrlan a La bandera,
Joseph Kessel a Una bala perduda, Jean Genet a

Diari d’un lladre o André Pieyre de Mandiar-
gues a Al marge, potser la més coneguda i acon-
seguida. Després, el barri Xino posterior a la
guerra seria retratat a Plàtans de Barcelona de
Víctor Mora, Un día volveré de Juan Marsé, al
cicle de Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán,
a Izas, Rabizas y Colipoterras de Camilo José
Cela, El triunfo de Francisco Casavella o Amb X
de Xino de Sebastià Sorribas, escrita poc abans
de morir.

El barri del pecat

El raval literari
Una de les famoses imatges de la sèrie del Raval que va fer entre 1958 i 1961 el fotògraf Joan Colom.

“Camarada, tracta bé
la companya que
escullis”, deia un
cartell de la CNT

L’espectacle de la
postguerra era més
trist, però no estava
tan degradat com ara

Els anys vint, el barri
es transforma. Hi
apareixen nous locals
més luxosos
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� Concerts. Els principals es
concentren a l’escenari situat
al Mercat de les Flors.
Divendres actuen Totenking &
Shota i Rapsusklei, entre
d’altres, i dissabte ve el plat
fort amb CPV, Nach i
Falsalarma. Al pati de les
dones del CCCB també hi
haurà concert dissabte i
diumenge amb la presència
d’Hermanos Herméticos,
Trece14 o L.L.Flaco.

� Combats. És un dels plats
forts del festival. N’hi haurà
dissabte i diumenge al CCCB
de breakdance i al Mercat de
les Flors de MC’s, és a dir, de
recitadors.

� Conferències. Gabriella
Berti, escritora i filòsofa
argentina, presentarà el seu
nou llibre sobre els pioners del
grafiti a Espanya. Al CCCB.

www.hipnotikfestival.com

LUÍS HIDALGO

Apartir de demà mateix,
el festival Hipnotik cele-
bra els 25 anys de hip
hop a Espanya, país

que, tot i que amb un cert re-
tard, també es va deixar seduir
per la potència de la paraula ri-
mada. Des d’aleshores, i amb
una popularització molt pausa-
da, a aquest estil musical li ha
ocorregut el mateix que a la res-
ta, i ha passat de ser l’alternati-
va a l’establert a convertir-se en
una altra música més de con-
sum.

Aquesta afirmació no s’ha
d’entendre com una crítica o
una censura a un hipotètic adot-
zenament del hip hop, sinó com
una mera constatació que el ca-
ràcter trencador, arriscat i revul-
siu d’aquest estil musical gaire-
bé ja forma part de la història.
És normal que passi perquè l’ha-
bitual en qualsevol disciplina ar-
tística és que els estils neixin per
enterrar els precedents i acabin
formant part de la història al
costat d’aquells als quals es vo-
lia donar carpetada. Als Estats
Units, pàtria natal del hip hop,
només cal veure quins artistes
venen més per entendre que la
nova aristocràcia musical porta
pantalons caiguts. I des del cim
és difícil plantejar revolucions.

A Espanya les coses han anat
més lentes, tant que encara avui
no hi ha cap superestrella. És
veritat que la crisi de la indús-
tria musical i la fragmentació
del mercatho han fet difícil,
però també ho és que els artistes
populars del hip hop no han
transcendit les seves fronteres.
Perquè, a més, semblaria que al
nostre país l’únic que realment
ha triomfat del hip hop és l’estè-
tica. La publicitat, que en gene-
ral s’avança a quasi tots els mit-
ans, ja estava rimant les seves

frases comercials als noranta, i
des de fa bastants anys l’únic
que encara no ha portat capu-
txa hip hopera són els mitjons.
Les dessuadores, els xandalls

‘de marca’, les sabatilles d’es-
port i en general la roba que
sembla concebuda per batre un
rècord d’atletisme fa molt de
temps que s’han instal·lat entre
nosaltres. I amb més força que
la pròpia música de la que es
distingeix com a ensenya estèti-
ca.

Un altre aspecte en què el hip
hop s’ha digerit és en el pla musi-
cal, on curiosament no ha trio-
mfat massivament per si mateix,
almenys a Espanya, però sí ba-
rrejat amb altres estils. De fet, el
hip hop ha estat reconegut com

a música triomfal quan el pop i
el rock l’han fet formar part del
seu llenguatge. Des de The
Clash a Madonna, de Ojos de
Brujo a Miguel Bosé, una multi-
tud d’artistes han fusionat el hip
hop amb els seus respectius es-
tils matrius. Durant molt de
temps, i els més despistats enca-
ra avui, s’ha considerat que acu-
dir al hip hop denota una mo-
dernitat que en realitat mostra
fonamentalment extraviament i
desitjos de posar-se al dia a l’en-
calç d’un mercat esquiu. Aquí sí
que ha triomfat el hip hop, en la

seva qualitat d’acompanyant
que basteix un pont amb les no-
ves generacions en estar dotat
d’un discurs més “contempora-
ni”.

I són precisament les noves
generacions les que han conver-
tit el hip hop en la seva música:
és l’estil dominant en els gustos
dels joves que no arriben als 18
anys. I potser per això, el hip
hop a Espanya no s’ha desprès
d’aquella aurèola juvenil que re-
flecteix un món bastant aliè als
adults. Així com als Estats Units
hi ha artistes que després de més

de 30 anys de hip hop tenen com
a referència els adults, a Espanya
el hip hop segueix parlant princi-
palment d’un univers juvenil.

També queda pendentl’adap-
tació als idiomes autonòmics. A
Catalunya el panorama avui en-
cara és desolador, amb molt
pocs artistes que es puguin pren-
dre seriosament. La raó de més
pes que se sol esgrimir és que el
català no té un argot prou po-
tent per expressar la
bel·ligerància dels seus composi-
tors. Sigui quin en sigui el motiu,
el català s’ha d’incorporar al dis-
curs del hip hop per simple i ro-
tunda lògica.

En resum, el hip hop ha recorre-
gut un camí gens menyspreable,
però no ha arribat a instal·lar-se
com una música capaç d’atènyer el
gran mercat i ha perdut en la tra-
vessia aquell aire underground i al-
ternatiu que va marcar el seu inici
a Espanya.

Hipnòtics,
combats i concerts

L. H.

El Club de los Poetas Violen-
tos, CPV des que van com-
provar que el nom complet
no estava mai ben escrit,

són una de les grans estrelles de
l’Hipnotik. La banda, la primera
que va publicar un disc de hip hop
autoeditat (Madrid, zona bruta) i
que responia a la clau del movi-
ment que aleshores neixia a Espan-
ya, s’ha reunit després d’anys de
feina per separat dels components
—l’últim disc junts va ser Grandes
planes el 1998.

De moment només han fet un
concert, i el de dissabte serà el
segon tot i que “no necessària-
ment l’últim, ja que si ens tru-
quen actuarem en d’altres llocs”,
afirma Supernafamacho, un dels
components del grup. Posats a
parlar de l’evolució de l’estil en
aquests 25 anys, pren la paraula
Kamikaze, un altre dels recita-
dors de la banda. “El canvi potser
fonamental en el terreny musical
és que abans només se sampleava,

mentre que ara els artistes elabo-
ren més els seus propis sons i sam-
pleen menys. Un altre canvi és
que a Espanya el hip hop va co-

mençar amb un accent social mar-
cat, que ha anat perdent pes a
favor d’una vessant més lúdica.
Jo mateix, en els primers discos
em passava el dia explicant què és
el hip hop, mentre que ara explico
més els meus sentiments i el que
penso, el meu estat d’ànim”.

Preguntat per l’absència de
grans estrelles espanyoles, Ka-
mikaze apunta diverses raons:
“d’una banda, els mitjans no
s’han cregut mai això del hip hop

fins que ha estat inevitable ado-
nar-se de la seva importància.
D’altra banda, s’ha de tenir en
compte que la música a Espanya
no té la importància que té en
altres països, per tant un estil nou
tarda molt a assentar-se. A més,
crec que la immigració té una im-
portància capital en el desenvolu-
pament del hip hop, i a Espanya
hem començat a rebre immi-
grants des de fa menys que la res-
ta d’Europa. Penso que la immi-

gració resulta essencial al hip
hop”.

Finalment, la creació d’una in-
dústria, petita però eficient al cap
i a la fi, és un altre dels canvis que
els membres de CPV han notat en
aquests anys tot i la crisi de la
indústria discogràfica. Al concert
de dissabte, CPV interpretarà els
seus temes clàssics, deixant molt
poc espai als temes que han editat
cada un dels seus components en
les respectives carreres en solitari.

KAMIKAZE / RECITADOR DE CPV

“La immigració farà
més gran el rap”

Més moda que rima
El festival Hipnotik celebra els 25 anys del hip hop a Espanya, on més que l’estil

musical el que ha triomfat ha estat la seva estètica juvenil

Una jove balla hip hop en un concurs celebrat a Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA

Kamikaze, un dels recitadors de la banda CPV.

La banda CPV va
ser la primera a
publicar un disc de
hip hop a Espanya
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al castell de Montjuïc; i fins i tot a
l’entorn de la presó Model. Les
més grans eren al carrer de les Ta-
pies, normalment dones ja molt
ancianes que no sabien fer altra
cosa. Aquí també hi havien les pa-
jilleras, que treballaven als cine-
mes. Eren famoses les del Diana,
Colon, Monumental o Padró que
—segons Vázquez Montalbán—
eren les millors. Els homes feien
cua en la mateixa filera de buta-
ques, esperant el seu torn per ser
masturbats. El darrer escalafó era
la Terra Negra, un vell magatzem
de carbó abandonat al peu de
Montjuïc —darrere les Tres
Xemeneies—, on de nit no volia
entrar ni la policia. Aquí s’ajunta-
ven les malaltes, les menors d’edat
i els homosexuals —també pre-
sents a les Atracciones Apolo—,
que en cas de ser enxampats aca-
baven al Pavelló de Classificació
de Montjuïc; i d’allí al penal de

treballs forçats de Nanclares de
Oca.

� Arriba la Sisena Flota
L’any 1952 —amb la celebració
del Congrés Eucarístic—, els bor-
dells van ser requisats, netejats i
habilitats com a hotels provisio-
nals per a la multitud de sacerdots
que van venir. A les meuques les
van enviar uns dies a Mataró i a
Figueres, on van aprofitar les se-
ves habilitats per trobar allotja-
ment. Per aquelles mateixes dates
van arribar els primers vaixells de
la Sisena Flota, que ampliarien el
Xino fins quasi el carrer Hospital.
El lloc canvia de fesomia; sobretot
quan el 3 de març de 1956 s’apro-
va el Decret de Tolerància que pro-
hibeix els prostíbuls. Per això se’n
van tancar 98 de legals, 43 de clan-
destins i 140 establiments diversos
on hi havia comerç sexual; un ba-
rri de perdedors descrit a Un día
volveré de Juan Marsé. L’ofici es
va tornar més insegur, ja que les
noies ja no treballaven per lliure a

percentatge amb la madame. Ara
ho havien de fer en solars, en co-
txes particulars, als portals de les
cases o a la platja de la Barcelone-
ta fins que, de mica en mica, la
majoria dels locals es van reciclar
en bars de cambreres i pensions
econòmiques. Va ser el gran mo-
ment pels muebles, com La casita
blanca de l’avinguda de l’Hospital
Militar, La casa de los alcaldes del
carrer Cardona o La Fransa al ca-
rrer de la França Xica.

Amb els nord-americans, el
preu d’un servei passa de les 15
pessetes als 5 dòlars (unes 110 pes-
setes). Tot i així, les prostitutes de
Barcelona —conegudes llavors
com a lumis— eren les més barates
d’Europa, encara que el nostre
també era el port amb més perill
de malalties venèries del conti-
nent. En aquella època s’explicava
l’acudit del mariner ianqui aco-
miadant-se de la meuca: —“El
que jo et deixo, posa-li Johnny”. I

ella contesta: —“I el que et deixo
jo, posa-li Penicil·lina”. En aques-
ta època, la part baixa de la Ram-
bla i els voltants dels carrers Roba-
dors i Escudellers s’omplen de
bars de llum vermella. Aquest da-
rrer es converteix en la seu de la
marina dels Estats Units, amb ba-
rres americanes com New York,
Tequila o El Paso. També apareix

una nova prostitució —les
gaviotas—, molt sofisticada, inte-
grada sobretot per franceses i an-
gleses, que segueixen a la flota allí
on fondeja, convertides en les
amants dels oficials. Aquestes te-
nen la seva base barcelonina al
Cosmos, davant l’estàtua d’en Pita-
rra. En aquests anys apareix tam-

bé el Xino Perfumat, als carrers
Urgell, Buenos Aires, Londres i a
l’avinguda Sarrià, amb locals com
El Satélite o Balí. Més amunt de la
Diagonal el negoci es feia en sales
de festa com Chez Charlie, La po-
sada de Jamaica o el Arizona.

� El parc temàtic
A la dècada de 1960, la Rambla
de Santa Mònica era una fira,
amb unes 300 prostitutes fent ca-
rrer, sempre pendents de les enre-
dades, com en deien elles. Entre
1972 i 1973 hi van haver moltes
batudes de la policia, que van tan-
car la majoria dels establiments

del barri Xino. En aquesta època,
un matrimoni gitano va inventar
un nou tipus de meuble; llogaven
el seu Mercedes negre, aparcat al
costat de la parada de taxis de la
plaça del Teatre, quan les habita-
cions de les veïnes pensions esta-
ven totes ocupades. Aquella era la
ciutat descrita a Al marge de Pie-
yre de Mandiargues, amb la famo-
sa Isla Negra, formada pels ca-
rrers Sant Ramon, Sant Oleguer i
Marqués de Barberà, que era el
lloc de més alta densitat marginal
de la ciutat. Al mateix temps, a
l’Eixample surten un munt de
bars de cambreres, com el Tanga-
nika, el Night and Day o el Nagas-
saki.

El pitjor moment pel barri Xi-
no van ser les dècades de 1970 i
1980, amb l’arribada de l’heroïna.
La gent jove del barri van anar
marxant i només quedaven jubi-
lats. La prostitució es va degradar
i va agafar un aire més perillós,

menys familiar, integrada per toxi-
còmans que es prostituïen per pa-
gar-se la dosi següent. Moltes
d’aquestes drogoaddictes eren es-
trangeres i van motivar, l’any
1976, una manifestació de prosti-
tutes autòctones que defensaven
els seus llocs de treball. Van apa-
rèixer així les busconas i els traves-
tits, aturats als voltants del Camp

Nou, la Diagonal o la Rambla Ca-
talunya, esperant el client que ve
en automòbil. D’aquest mateix ti-
pus eren les que es van instal·lar a
les carreteres de sortida de la ciu-
tat, al Prat o a l’autovia de Castell-
defels.

Per altra banda, les prostitutes
prenen consciència del seu ofici i
surten moltes dones que el practi-
quen en un pis llogat entre vàries,
anunciant-se a la premsa. Al ma-
teix temps, apareixen molts clubs
privats per sobre de la Diagonal,
pels carrers Calvet, Amigó o San-
taló —i a l’Eixample, als carrers
Aribau, Muntaner o Bailén—,
més discrets i tancats al vianant.
El negoci es diversifica amb l’apa-
rició de grans aparadors del sexe
—sobretot a Castelldefels—, on
es pot trobar una mena de profes-
sionals —moltes d’elles estudiants
joves—, per qui la prostitució és
tan sols una pragmàtica manera
de guanyar-se la vida. Pel que fa al

barri Xino, les batudes i l’obertu-
ra de la Rambla del Raval re-
dueixen l’ambient prostibulari al
carrer Robadors i rodalies. Una
situació que, amb l’arribada de
noies dels països de l’Est i de
l’Àfrica, acaba generant un dur de-
bat en instal·lar-se a la Ronda
Sant Antoni i darrere l’estació del
Nord, d’on són regularment expul-
sades.

Desallotjades d’allí, la Rambla
es converteix, a finals dels anys 90,
en el nou aparador de la prostitu-
ció africana, de maneres aparent-
ment brusques i agressives, impor-
tades dels seus països d’origen,
com podem trobar en les descrip-
cions que en fan autors com Nigle
Barley a Una plaga de orugas o
Ryszard Kapuscinski en diversos
dels seus llibres. Prostitució que,
com s’ha posat de manifest les da-
rreres setmanes, ha trobat un nou
públic en el turisme barat, que bus-
ca per aquests carrers la fama
d’un barri reciclat en parc temàtic
d’emocions fortes.

X. T.

Per qui estigui interessat en el món de la
Barcelona nocturna i —en concret— en
la història del barri Xino, pot començar
amb tres clàssics que van marcar època:

Barcelona de nit de Sebastià Gasch, Nueva
guía secreta de Barcelona de José María Caran-
dell i l’esplèndida Historia y leyenda del barri
Chino de Paco Villar. El tema és ampli i també
hauria d’incloure títols tan cabdals com: La

prostitución después de la Guerra Civil españo-
la de José María Cañas, la Guía de la prostitu-
ción femenina en Barcelona de Ramon Draper,
Mujeres públicas y otros pecados de Joan Llar-
ch, Secretos de Barcelona de Sempronio, Barri
Xino de Sebastià Sorribas, La Barcelona eróti-
ca de Joaquim Roglan, El Raval de Ferran
Aisa i Mei Vidal, La Sra. Rius, de moral dis-
traída de Julià Peiró, o la recent La Barcelona
calenta d’Elisabet Parra.

Conèixer el Xino

El barri del pecat

El pitjor moment pel
Xino van ser les dècades
de 1970 i 1980, amb
l’arribada de l’heroïna

“Espejo”, de 1933, fotografia del burdell de Madame Petit de Josep Maria Sagarra. / ARXIU PACO VILLAR
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