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vel·les com Joc brut (1965). Sobre 
l’aproximació de Vázquez Montalbán 
a la ciutat a través de Carvalho, Carlos 
Zanón –que va reprendre el personat-
ge a Problemas de identidad (2019)– 
diu que mostra un “territori eminent-
ment sentimental” que, vist amb els 
ulls d’ara, fa evident una doble desapa-
rició: a l’hora d’escriure les novel·les 
Montalbán descrivia una ciutat extin-
gida; ara la Barcelona contemporània 
de l’escriptor també s’ha esfumat. 

Mons perduts i mons futurs 
Encara que la Barcelona de l’Eixample 
de la postguerra sigui  clau en Jo con-
fesso, de Jaume Cabré (2011), Simona 
!krabec es fixa en la ciutat de finals del 
segle XVIII de Senyoria (1991). En els 
seus contes perversament postmo-
derns, Quim Monzó construeix una 
“utopia urbana” d’una Barcelona on 
s’han mantingut “els bars i la mane-
ra de ser del barri de Sants dels anys 
50 i 60”, defensa Julià Guillamon. 
Quan parla de Montserrat Roig i El 
temps de les cireres (1977), Irene So-
là parafraseja l’autora: “Barcelona 
l’havia llegida amb els peus i domina-
da amb el record”. Potser per això en 
les seves novel·les el passat sempre 
acaba afectant el present. El futur, en 
canvi, hi apareix més aviat poc.  

Després d’un capítol dedicat a Ma-
ria-Mercè Marçal –“Barcelona no hi 
és a l’estil de tal oda o novel·la [...], pe-
rò és nervi, és substrat i és batec”, de-
fensa Blanca Llum Vidal–, Marina Es-
pasa traça un panorama del present li-
terari. Molts dels autors que han es-
crit sobre la ciutat durant l’última 
dècada –hi cita, entre d’altres, Núria 
Cadenes, Maria Guasch i Sergi Pons 
Codina– coincideixen en l’actitud de 
“conquerir literàriament [...] llocs 
lletjos, cimentats, en realitat poc fre-
qüentats pels qui generaven discurs 
sobre la ciutat”. “Tants textos parlant 
en veu baixa sobre una ciutat que no 
existeix –afegeix Espasa, detectant un 
altre canvi en el relat sobre la ciutat– 
produeixen l’efecte contrari: un bro-
git eixordador sobre una ciutat mons-
truosa”. En un segle, Barcelona ha 
passat de la invisibilitat a fer soroll. 
Ara només li falta començar a sonar 
harmònicament.!

Durant anys, la pregunta 
sobre quina era la gran 
novel·la que s’havia es-
crit sobre Barcelona va 
ser recurrent. Entre els 

títols que hi apareixien hi havia Vida 
privada, de J.M. de Sagarra; La ciu-
dad de los prodigios, d’Eduardo 
Mendoza, i La plaça del Diamant, de 
Mercè Rodoreda. El consens costa-
va de trobar, i les veus més sarcàsti-
ques asseguraven que si no hi havia 
cap gran novel·la de Barcelona és 
perquè encara no existia. “La idea 
canònica, totèmica, d’una novel·la 
que ho expliqui tot és impossible”, 
aventura Andreu Gomila, coeditor 
amb Diego Piccininno de Barcelona: 
títol provisional, que acaba de publi-
car l’Ajuntament de Barcelona amb 
la voluntat de demostrar que cal de-
fugir la intenció de trobar el llibre 
més representatiu de la ciutat.  

El trajecte que proposa el volum 
arrenca a principis del segle XX, mo-
ment en què la capital catalana “es 
posa en el mapa de la literatura mo-
derna”. Dedica capítols, tots ells sig-
nats per escriptors i periodistes, a vuit 
dels autors que hi han viscut “i que 
són, en certa manera, icones, pols 
d’atracció i d’influència” i arriba fins 
al present sense oblidar “fenòmens li-
teraris” com el boom llatinoamericà, 
la Barcelona negra, els baixos fons i 
l’aparició de noves veus que mostren 
espais de la geografia barcelonina fins 
ara poc tractats en la ficció. 

“Barcelona, en els seus barris bai-
xos, és singular i personalíssima –es-
crivia Gabriel Alomar a L’Esquella de 
la Torratxa el 1913–. Aquí, el lladre és 
un lladre trist, i el mató és un tètric, 
i la bordellera, sota el gros número de 
la porta, és un exemplar escapat de 
vitrina patològica”. En el capítol Un 
segle al districte V, Gomila fa arren-
car el trajecte amb La Xava, que Ju-
li Vallmitjana va publicar el 1910. 
L’enllaça amb la Barcelona “empes-
tada com el seu esperit” de Diari del 
lladre, de Jean Genet (1949), i amb 
l’excursió al Villa Rosa dels personat-
ges de Vida privada (1932). Com pas-
sa en altres capítols del volum, una 
proposta interessant i molt ben edi-
tada, són nombrosos els exemples 

!!!! Jordi Nopca

‘Barcelona: títol provisional’ proposa un viatge per la capital catalana des dels 
carrerons que fascinaven Juli Vallmitjana fins a les perifèries descrites per Núria 
Cadenes, Maria Guasch i Sergi Pons Codina. Entremig queden les novel·les icòniques 
de Mercè Rodoreda, Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán i Montserrat Roig

que en queden fora. Hi trobem la pi-
rotècnica Míster Evasió, de Blai Bo-
net (1969), i Carrer Robadors, de Ma-
thias Énard (2012), però en canvi no 
hi són les notables Un film (3.000 me-
tres), de Víctor Català (1926), ni La 
rossa de mal pèl, de J.M. Francès 
(1929). Tampoc la visió distòpica del 
Raval que David Castillo imaginava a 
Barcelona no existeix (2014). 

La negror de la ciutat 
Marta Pessarrodona assumeix el 
repte de parlar de Mercè Rodoreda. 
La plaça del diamant (1962), que no 
va guanyar el premi Sant Jordi quan 
l’autora s’hi va presentar, no és l’úni-
ca novel·la ambientada a Barcelona 
de l’escriptora: li fan la competència 
El carrer de les Camèlies (1966) i Mi-
rall trencat (1974). Pessarrodona 
n’elogia “el geni narratiu, amb un 
llenguatge més que planer sense dei-
xar de ser culte”, i exposa també una 
de les grans paradoxes de l’autora: 
tot i haver passat 40 anys fora de la 
capital catalana –del 1939 al 1979, 
quan s’hi torna a empadronar– és 
“qui més sobresurt” com a definido-
ra d’una ciutat que escriu i recorda 
des de la distància. Igual que passa 
amb La plaça del Diamant, “Gràcia 
és el centre neuràlgic de la ciutat de 
[Juan] Marsé, una Gràcia particular 
fronterera amb el Guinardó, amb la 
plaça de Rovira i Trias com a eix ver-
tebrador de moltes de les seves his-
tòries”, escriu David Castillo. Si te di-
cen que caí (1973) i Caligrafía de los 
sueños (2011) en són dos bons exem-
ples. Últimas tardes con Teresa 
(1966), en canvi, escenifica el con-
trast entre el Carmel i Sant Gervasi 
a través de l’intent de seducció del 
Pijoaparte d’una noia de la burgesia. 

Abans que Manuel Vázquez Mon-
talbán inventés el detectiu Pepe Car-
valho als anys 70, autors com Rafael 
Tasis i Manuel de Pedrolo van aproxi-
mar-se a la ciutat des del gènere negre. 
Tasis va presentar una Barcelona 
“atrafegada, vibrant, cosmopolita i 
carregada d’història”, explica Teresa 
Solana. Pedrolo, molt influït per la tra-
dició nord-americana, intenta “recre-
ar l’argot i els col·loquialismes del món 
de la delinqüència en català” en no-
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5. Avinguda Diagonal, 580
Carmen Balcells va dirigir l’estratègia comercial 

del boom llatinoamericà des de les diverses seus de 
l’agència literària. La primera estava ubicada al 

carrer Urgell, però després va passar a la Diagonal.

6. Carrer Granada del Penedès, 22
El restaurant Il Giardinetto, fundat per Leopoldo 

Pomés el 1974, era un dels punts de trobada 
habituals de Roberto Bolaño amb escriptors i 

editors quan baixava de Blanes a Barcelona.

9. Gran Via de les Corts Catalanes, 585
El 1969, Maria-Mercè Marçal va començar a estudiar filologia clàssica a la 
Universitat de Barcelona. El pati de la Facultat de Lletres va ser un dels llocs 

que va freqüentar i que encara es poden visitar.

13. Plaça Santa Madrona
Al número 1-3 d’aquesta plaça del Poble-sec 

Quim Monzó hi envia el poeta protagonista de 
la nouvelle ‘Davant del rei de Suècia’. 

Hi viurà un calvari: els veïns el volen empetitir 
fins que sigui com ells.

Carrer Tallers, 1
La cocteleria Boadas, que encara conserva la decoració ‘art 
déco’ original dels anys 30, era un dels locals que Carvalho 
visitava amb més assiduïtat. El seu còctel preferit portava cava.

15. Avinguda del Paral·lel
Una de les novel·les inaugurals de la tradició negra 
catalana és ‘Un crim al Paralelo’, de Rafael Tasis, 

ambientada en la ciutat de preguerra, concretament al 
petit Broadway barceloní.

2. Carrer Balmes, 335
L’escultura ‘El timbaler del 
Bruc’ de Frederic Marès està 
col·locada just al davant de 
l’última residència 
barcelonina de Mercè 
Rodoreda. L’autora de ‘La 
plaça del Diamant’ va néixer, 
curiosament, molt a 
prop d’allà, a Balmes, 340.

3. Plaça de Rovira i Trias 
En aquest escenari gracienc 
els nens protagonistes de 
‘Si te dicen que caí’, de Juan 
Marsé, s’expliquen històries 
-les anomenades ‘aventis’- 
en plena postguerra.

4. Ronda del Guinardó 
Juan Marsé fa que l’inspector de 
policia i la Rosita recorrin aquest 
carrer a la novel·la ‘Ronda del 
Guinardó’, fins que arriben a la 
‘morgue’, on ella ha d’identificar 
el cadàver del seu violador.

7. Carrer Milà i Fontanals, 72
La bodega Marín, enclavada dins la Gràcia 
gitana, és, segons Víctor Nubla, el centre de 
l’Univers. Així queda explicat a la divertida 
novel·la ‘El regal de Gliese’.

8. Palau Robert  
Rodoreda hi va treballar entre 1937 i 1939 com a 
correctora de català al comissariat de Propaganda 
de la Generalitat. Era la seu de la conselleria de 
Cultura des de la Segona República.

10. Carrer de les Ramalleres, 27
El Cafè Cèntric és un dels escenaris barcelonins 
de ‘Los detectives salvajes’, de Roberto Bolaño.

20. Carrer Montcada, 22
El bar El Xampanyet del Born és dels pocs locals que 
queden al barri que retrata ‘El temps de les cireres’, 
de Montserrat Roig, ambientada al 1974.
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Carrer de la Canuda
Lluís Arquer, detectiu creat per Jaume Fuster, té el despatx en 
aquest carrer del Barri Gòtic. Des d'allà comença a resoldre els 
casos de llibres com ‘Les claus de vidre’.

12Carrer d'en Botella, 11
Manuel Vázquez Montalbán va fer néixer el detectiu 
Pepe Carvalho al mateix lloc que ell. Va protagonitzar 
18 novel·les i una trentena de narracions.

14

Carrer d'en Robador
Tothom que s'ha endinsat en la part fosca del Raval 
coneix aquest petit carrer. Mathias Énard hi fa viure 
en Lakhdar, protagonista de ‘Carrer Robadors’.

16

Carrer Arc del Teatre, 3
On ara hi ha la sala Moog hi va haver, durant la primera 
meitat del segle XX, la taverna flamenca Villa Rosa, que 
apareix a ‘Vida privada’, de Josep Maria de Sagarra.

17

Plaça de Sant Jaume
Al lloc on ara hi ha el Palau de la Generalitat 
s'hi aixecava la Reial Audiència, lloc on 
treballa el jutge i regent Rafel Massó, un dels 
protagonistes de ‘Senyoria’, de Jaume Cabré.

18

Plaça del Blat (actualment plaça de l'Àngel)
Era l'accés més important de Barcelona a finals del segle 
XVIII, moment en què Jaume Cabré ambienta ‘Senyoria’. 
Amb l'enderrocament de les muralles la cosa va canviar.

19

7

3

4

1. Cantonada Caponata-Osi 
Molt poques ciutats del món tenen 

una cantonada on hi hagin viscut 
dos premis Nobel de literatura. 

A Sarrià s’hi van estar una llarga 
temporada Mario Vargas Llosa i 

Gabriel García Márquez.
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