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Des que Don Quixot i Sancho Pança van 
desembarcar a Barcelona a la segona part 
de l’obra mestra de Miguel de Cervantes, 
que data del 1615, la ciutat no ha deixat 
d’aparèixer en novel·les, contes, llibres de 

memòries i poemes. “Al llarg dels anys s’ha afirmat que 
Barcelona no té una gran novel·la, i és veritat que no 
n’hi ha cap que la representi, perquè en té moltes, i al-
gunes de molt importants, tantes com Barcelones exis-
teixen”, explica Raúl Montilla, periodista nascut el 
1979 que també ha publicat tres novel·les. L’última és 
Barcelona, 1912. La sangre de las malditas. “No sóc un 
especialista en la matèria, però la ciutat té una gran 

riquesa d’autors que n’han parlat 
–afirma–. Durant el segle XX cal 
destacar l’estada d’autors llatino-
americans com Mario Vargas Llo-
sa i Gabriel García Márquez i la ge-
neració dels 50, però també l’acti-
va indústria editorial, el teixit de 
llibreries i l’eclosió de les agents”. 
Caldria afegir-hi l’eclosió de la 
narrativa catalana dels anys 30 
–de Sagarra a Rodoreda, passant 
per Espriu i Pla– i la represa per 
part d’Edicions 62, Enciclopèdia 
Catalana i petits segells com 
Club Editor, arribant fins a la di-
versitat actual de propostes.  

“M’encantaria ampliar la llis-
ta d’autors del llibre –reconeix 
l’autor–. Hi posaria, per exem-

ple, Carrer Robadors, de Mathias Enard, o les novel·les 
de Chufo Lloréns”. Barcelona de novel·la (Diëresis) pre-
senta dotze rutes urbanes que associen indrets –sovint 
molt concrets– a novel·les i autors que en un moment 
o altre han decidit incloure la ciutat al seu univers li-
terari. A més d’explorar barris que han donat molt de si 
–des de l’Eixample fins a Ciutat Vella–, hi ha curioses 
aproximacions temàtiques, com ara la Barcelona ban-
darra, la ciutat misteriosa o l’extraradi, fins fa unes dè-
cades poc present en l’imaginari de ficció. Triem tren-
ta espais que apareixen al llibre de Raúl Montilla.    

✒✒✒✒ Jordi Nopca

El periodista Raúl Montilla 
presenta la seva tria de 
ficcions que s’han deixat 
inspirar per Barcelona.  
Des del desembre, la capital 
catalana és ciutat literària  
de la Unesco  a
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● Entrevista a Joan Todó, 

autor de ‘Lladres’ 

● ‘La filla del capità Groc’, 

la novel·la amb què Víctor 

Amela ha guanyat el Llull

llegim

Quina 
literatura 
amaga 
Barcelona?

–
d
a
s
n
v

BARCELONA  
DE NOVEL·LA  
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● Descobrim una joia 

escocesa: ‘El llibre de la 

senyoreta Buncle’  

● Els excel·lents contes 

de Maksim Óssipov

La Barcelona 
bandarra

Carrer Joaquín Costa, 37 
Terenci Moix 
A la casa natal de Terenci Moix 
actualment s’hi poden degustar 
tapes libaneses. 

Carrer Nou de la Rambla 
 
‘Nada’, de 
Carmen Laforet 
 
La desolada An-
drea, protagonis-
ta de Nada des-
criu Nou de la 
Rambla –llavors 

Conde de Asalto– com el carrer 
del “brillo del diablo”. Era l’en-
trada al perillós Barri Xino.
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Plaça Reial (Jamboree) 
 
“A Teresa le encantó la idea 
de mostrarse en compañía del 
murciano en la cava de la Pla-
za Real (deslizándose como 
peces en un acuario, ahí se 
veían siempre algunos conju-
rados estudiantiles...)”   
 
Juan Marsé,  
‘Últimas tardes con Teresa’

Plaça del Pedró 
 
Ubicada al nord de la rambla 
del Raval, la plaça del Pedró és 
un dels espais que “la fina iro-
nia” de Manuel Vázquez Mon-
talbán critica en una de les se-
ves novel·les, Los pájaros de 
Bangkok. Per a Raúl Montilla, 
el creador del detectiu Carval-
ho és un dels “grans crítics so-
cials que té la ciutat”. 

Mercat de Sant Antoni  

Francisco González Ledesma 
A ‘CRÓNICA SENTIMENTAL EN ROJO’

1714: herois  
i tragèdia

Parc de la Ciutadella 
 
Félix de Azúa 
  
A Diario de un 
hombre humillado 
el controvertit 
Félix de Azúa re-
corda com va ser 
construïda la 

Ciutadella, una “fortaleza para 
que los catalanes se enteraran 
de quién corta el bacalao”.
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Ciutadella un

Fossar de les Moreres 
 
“Al Fossar de les Moreres 
no s’hi enterra cap traïdor, 
fins perdent nostres  
banderes serà  
l’urna de l’honor”  
 
Frederic Soler ‘Pitarra’, 
‘El Fossar de les Moreres’

Plaça de Sant Felip Neri 
 
Durant la guerra de Successió, 
a la plaça de Sant Felip Neri hi 
havia la Casa del Gremi de Cal-
derers, que va tenir “un cert 
protagonisme en el setge de 
Barcelona”. El 30 de gener del 
1938 va ser bombardejada. 
Dotze anys abans, Gaudí va ser 
atropellat per un tramvia men-
tre es dirigia cap a la plaça.

Barri de la Ribera  

Albert Sánchez Piñol 
A ‘VICTUS’ 

Plaça del pi 
Àngel Guimerà 
L’autor de Terra baixa i Mar i 
cel va viure molts anys entre el 
carrer del Pi i Petritxol.
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El mar...  
i Don Quixot

Port Vell 
 
“I les palmeres ens donaran 
ombra. / I les gavines sota el sol 
que lluu / ens portaran la sala-
bror que amara, / a l’amor, to-
ta cosa prop del mar: / i jo, ales-
hores, besaré ta galta; / i la be-
sada ens durà el joc d’amar” 
 
Joan Salvat-Papasseit, 
‘Dóna’m la mà’

Cementiri del Poblenou 
 
Al Poblenou descansen alguns 
dels autors emblemàtics de la 
ciutat, com ara Narcís Oller, 
Xavier Benguerel, Pitarra i la 
il·lustradora Lola Anglada. El 
cementiri apareix a Una flor del 
mal, de Miquel Molina, a Habi-
taciones cerradas, de Care San-
tos, i, més recentment, a El dia 
del cérvol, de Marina Espasa.

Portal de Mar (Pl. Vila)  

Miguel de Cervantes 
A ‘DON QUIJOTE DE LA MANCHA’

El burgès 
Eixample

Bailèn, 37 
Montserrat Roig 
L’anomenada rondallaire de 
l’Eixample va néixer aquí. Va 
escriure El temps de les cireres.

Roger de Llúria / València 
 
Jo confesso, de 
Jaume Cabré 
 
El personatge prin-
cipal de l’última 
novel·la de Jaume 
Cabré, Adrià Ar-
dèvol, neix i creix 

en un pis situat al xamfrà 
de Roger de Llúria amb València. 
Hi aprèn a tocar el violí.
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Hotel Palace (antic Ritz) 
 
“Con su estilo neoclásico y sus 
grandes salones, ofrecía ha-
bitaciones de lujo que incor-
poraban incluso unos baños 
de aire romano con mosaicos 
entre paredes y suelo, entre 
otros caprichos”  
 
Sergio Vila-Sanjuán, 
‘Una heredera de Barcelona’ 

Jardinets de Gràcia 
 
No només hi va treballar i viure 
durant anys Salvador Espriu si-
nó que els Jardinets són el punt 
d’arrencada d’El carrer de les 
camèlies, la novel·la amb què 
Mercè Rodoreda va guanyar el 
premi Sant Jordi el 1966. “L’es-
tàtua de l’abraçada que hi ha 
–diu Montilla– es va retirar du-
rant anys per lesbianisme”.

Casa Amatller  

Mercè Rodoreda 
A ‘MIRALL TRENCAT’

Barcelona  
a l’ombra  

Plaça del Diamant 
 
La plaça del 
Diamant, de 
Mercè Rodoreda 
 
La Natàlia és una 
“heroïna anòni-
ma d’una ciutat 
immersa en la 

Guerra Civil i ha de lluitar con-
tra l’angoixa”. El llibre data del 
1962 i va ser escrit a Ginebra.
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Guerra Civil i

Carrer Llacuna (antiga 
fàbrica El Cànem) 
 
“És una remor semblant a la del 
sord bramular de les onades 
del teu barri, quan les aigües 
enfurides s’abaten sobre les in-
defenses barraques de la Mar-
bella i ho arrrasen tot”  
 
Xavier Benguerel, 
‘Icària, Icària’

Platja del Somorrostro 
 
L’antiga ciutat de les barraques 
apareix a El dia que va morir 
Marilyn (1969), de Terenci 
Moix, Els altres catalans 
(1964), de Paco Candel, i La os-
cura historia de la prima Mont-
se (1970), de Juan Marsé. El lli-
bre oblida una de les millors 
aportacions, la de Blai Bonet a 
la novel·la Míster evasió (1969). 

El Guinardó  

Carlos Zanón 
A ‘YO FUI JOHNNY THUNDERS’

Els misteris 
de la ciutat 

Carrer Joaquín Costa, 29 
 
La mala dona, de 
Marc Pastor 
 
L’inspector Moi-
sès Corvo investi-
gava a La mala do-
na (2008) els 
crims de la vam-

piressa del carrer Ponent, avui 
Joaquín Costa. La novel·la està 
basada en un personatge real.
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Carrer dels Mirallers, 7 
 
“Lo sacerdot no creu amb la be-
nedicció [...] Fa les coses de Déu 
tan de pressa que si les pot fer 
fassar a mig dir no les diu sen-
ceres [...] Lo sacerdot va pel 
món com un cego cantant amb 
los ulls clucats” 
 
Jacint Verdaguer, ‘Dimonis. 
Apunts de la Casa d’Oració’

Passeig Mare de Déu del 
Coll, 78 
 
Les grans protagonistes d’El 
misterio de la cripta embruja-
da (1978), d’Eduardo Mendo-
za, són unes grutes que enlla-
çaven amb l’inexistent col·le-
gi de les mares lazaristes de 
Sant Gervasi. Raúl Montilla 
assegura que es troben al nú-
mero 78 del passeig Mare de 
Déu del Coll.

Carrer Arc del Teatre 

Carlos Ruiz Zafón 
A ‘L’OMBRA DEL VENT’

“No hi ha 
cap gran 
novel·la 
que 
repre-
senti la 
ciutat 
perquè 
n’hi ha 
moltes, i 
algunes 
de molt 
impor-
tants”, 
diu 
Montilla  

Carrer de Perot lo Lladre 
 
Don Quijote de la 
Mancha, Miguel 
de Cervantes 
 
Perot Rocagui-
narda atura una 
emboscada al 
Quixot als afores 

de Barcelona. La ciutat va ho-
menatjar el bandoler amb un 
carrer a Ciutat Vella.
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Plaça del Portal de la Pau 
Lluís Anton Baulenas 
El fil de plata, de Baulenas, arren-
ca el 1935 quan la vida de tres jo-
ves es creua per atzar. La plaça 
també apareix a L’ombra del vent, 
de Ruiz Zafón.

Passeig de Sant Joan, 26 
Rossend Arús 
Periodista, dramaturg i mestre 
maçònic, Rossend Arús va ma-
nifestar que, un cop mort,  volia 
una biblioteca amb el seu llegat. 
Conté 69.000 volums.

El Carmel 
Joan Sales 
L’autor d’Incerta glòria –una de 
les millors aproximacions a la 
Guerra Civil i la postguerra– va 
viure durant anys al carrer Coves 
d’en Cimany, al Carmel.


