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Aquest llibre és fruit de l’entusiasme i punt de trobada de dues 
passions: ciutat i literatura. O literatura i ciutat, com vulgueu, 
perquè en els amors apassionats és difícil dir quin s’estima més 
que l’altre. 
 
Barcelona i la literatura formen un tot esplèndid i enriquidor 
perquè la literatura amplia, il·lumina, excava i reedifica la ciutat. 
Sota els mapes físics sempre hi ha subjacent una cartografia 
emocional que estructura la nostra memòria personal i col·lectiva, 
i la literatura hi juga un paper molt important. 
 
Les rutes literàries que us proposo ens transporten a diversos 
moments de la història de Barcelona i es basen en obres d’autors 
que han sentit aquesta doble passió per la literatura i la ciutat: 
Teresa Juvé, Narcís Oller, Josep M. de Sagarra i Montserrat 
Roig.  
 
Altrament, sense aquesta passió, no podríem viatjar en el temps i 
passejar per aquells indrets de la ciutat que es conserven, que 

han desaparegut o que s’han transformat, però que en les pàgines dels nostres autors mantenen 
intacte tot el perfum d’una Barcelona eterna. 

 
"[...] Aquest llibre que teniu a les mans és fruit de l’entusiasme i el punt de trobada de 
dues passions: la ciutat i la literatura. O la literatura i la ciutat, com vulgueu, perquè en 
els amors és difícil dir quin s’estima més que l’altre. 
 

Ciutat i literatura formen un tot esplèndidament enriquidor perquè la literatura amplia, 
il·lumina, excava i edifica, ensems, la ciutat. 
 

 

[...] Les ciutats són plenes de geografia literària. Tot sovint, «creiem que la vida ens 
duu a la literatura i, al capdavall, descobrim que és a l’inrevés: la invenció, la fabulació, 
és a dir, la mentida, ens retorna una mica de veritat. Però d’una manera distinta: les 
geografies literàries es tracen damunt els mapes de la imaginació» 
 

El passeig per la ciutat és el punt que articula la relació entre la geografia, la història i 
la literatura. Les rutes literàries que us proposo ens transporten a diversos moments 
de la història de Barcelona i es basen en obres d’autors que han sentit la doble passió 
de la literatura i la ciutat. 
 

«Yo, entusiasta hasta el delirio por mi Ciudad» ens diu Narcís Oller. «Jo confesso que 
el meu barcelonisme és desesperat, que el meu entusiasme per la vila on he nascut 
no té límits» afegeix Josep M. de Sagarra. I Montserrat Roig ens recorda que 
«Barcelona desvetlla amors apassionats i de vegades rancors soterrats». 
 

Altrament, sense aquesta passió, no l’haurien pogut descriure com ho van fer ni ens 
arribarien unes imatges tan vives que ens permeten de fer un viatge en el temps i de 
passejar per aquells indrets de la ciutat que han desaparegut o s’han transformat, però 
que en les pàgines literàries mantenen intacte tot el perfum d’una Barcelona eterna." 
 

Maria Nunes 
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Maria Nunes. Llicenciada de grau en Filologia Catalana per la 
Universitat de Barcelona. Ha exercit de catedràtica de llengua 
i literatura catalanes a l’ensenyament secundari. Té publicats 
diversos estudis sobre Narcís Oller i la novel·la del segle XIX, 
una edició de Julita, de Martí Genís i Aguilar, i un estudi sobre 
l’obra en prosa de Josep M. de Sagarra. Ha col·laborat en 
l’edició crítica dels volums de prosa de l’Obra completa de 
Josep M. de Sagarra (Ed. 3i4). Publica habitualment crítica 
literària i teatral a revistes digitals de cultura. Col·labora amb 
la ILC i altres institucions en activitats de divulgació de la 
literatura catalana i és especialista en el disseny i guiatge de 
rutes literàries d’obres i d’autors catalans.   

 

        Les Rutes 
 

 La Barcelona dels Àustries i la Inquisició, segle XVI 
Teresa Juvé, La trampa 

 

 La Barcelona del segle XIX 
Narcís Oller, La papallona, La febre d’or, Pilar Prim 

 

 La Barcelona del segle XX (la dècada de 1920) 
Josep M. de Sagarra, Vida Privada 

 

 La Barcelona del segle XX (els anys de la grisor) 
Montserrat Roig. Ramona, adéu, El temps de les cireres 
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La ruta literària: els escenaris de La trampa de Teresa Juvé 

 
La ruta literària proposa un recorregut pels escenaris de la novel·la La trampa de 
Teresa Juvé, tot combinant la trama narrativa amb la lectura de fragments i amb 
pinzellades històriques sobre els carrers i edificis que hi apareixen, que ens permetran 
apreciar els canvis que ha sofert la ciutat en la seva evolució i el contrast amb la 
realitat que presenten els espais de la novel·la en els nostres dies. 
 
Ens acompanyeu, doncs, a una passejada per la Barcelona del segle XVI? 

 
La ruta té com a punt de partida el carrer de Santa Anna i comprèn diversos àmbits: 
 

 De Santa Anna al Portal de l’Àngel 
 De la Catedral a la plaça del Rei 
 Camí del convent de Santa Caterina 
 Cap a la Seca 
 El Portal de Mar 

 
• Durada aproximada: dues-tres hores • 

 
La durada dependrà del ritme del caminant, de si va sol o si va acompanyat i va 
comentant el que veu i llegeix, de la seva curiositat per observar els detalls, de si vol 
fer la ruta completa o una part, de si li ve de gust de desviar-se, o de seure a fer un 
cafè, o... L’ideal és anar sense presses i deixar-se portar per la curiositat i, sobretot, de 
gaudir d’aquesta mirada diferent i més rica que la literatura ens ajuda a projectar sobre 
la ciutat. 

 
De Santa Anna al Portal de l’Àngel 
 

• Carrer de Santa Anna, església de Santa Anna 
• Carrer de la Canuda, casal dels Plagumà 
• Portal de l’Àngel, casa del jutge Joanola 
 
Iniciarem la ruta per la Barcelona dels Àustries (segle XVI, final del Renaixement), per 
la zona de la ciutat on viuen ciutadans com el portantveus del rei i el jutge Joanola, on 
trobarem l’església de l’antic 
monestir de Santa Anna, i on Teresa Juvé situa el casal dels Plagumà, o sigui el 
domicili de Jaume Plagumà, el protagonista, i la casa del jutge Joanola.  

 
"Vós deveu conèixer el barri on viu gent com ara el Portantveus de Rei, per exemple" 
(La Trampa, p. 159) 

 
Segur que avui no el reconeixeria! I vosaltres, ¿el coneixeu? 
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1. Carrer de Santa Anna 

    Església de Santa Anna 
 
Fra Oleguer, l’inquisidor, s’aventura per aquest barri a la recerca de la casa del 
portantveus del rei:  
 
Diumenge, dia de precepte. Pels carrers solitaris caminava, ràpid, fra Oleguer en cerca 
de la casa del Portantveus. Res no el distreia, ni els sons de l’orgue que s’escapaven 
de la catedral, ni les converses de veïns de finestra a finestra, ni l’anar i venir damunt 
les façanes de les cases de la llum d’un sol que el pas rabent dels núvols ara tapava, 
ara descobria. 
 
Content de la brillant i beneïda idea que li havia fet prendre el camí d’aquells barris 
que amb prou feines coneixia i que no li interessaven gens ni mica, sols el sentiment 
d’un indiscutible triomf personal per damunt dels confrares jutges del Sant Ofici 
dominava el seu paisatge interior. De tal manera que, quan va voler adonar-se’n, 
topava contra el monestir de Santa Anna, gairebé al racó que fan en trobar-se les dues 
muralles. 
 

[...] 
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