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JOAN	  SALVAT-‐PAPASSEIT	  

Joan	  Salvat	  Papasseit	  va	  néixer	  a	  Barcelona,	  el	  16	  de	  maig	  de	  1894	   i	  va	  morir	  el	  7	  d'agost	  de	  
1924.	  Va	  ser	  conegut	  com	  a	  poeta	  avantguarda	  i	  també	  va	  escriure	  articles	  de	  crítica	  social	  en	  
català	  i	  en	  castellà.	  

Salvat	   fou	   un	   dels	   principals	   poetes	   de	   la	   literatura	   d'avantguarda.	   Va	   estar	   influït	   pels	  
cal·∙ligrames	  d'Apollinaire	  i	  pel	  futurisme	  de	  Marinetti.	  

El	   tractament	  de	   l'amor	   i	   l'erotisme	  és	  un	   tret	   important	  de	   la	  poesia	  de	  Salvat-‐Papasseit.	  El	  
llibre	  El	  poema	  de	  La	  rosa	  als	  llavis	  ha	  estat	  qualificat	  com	  un	  dels	  millors	  poemes	  eròtics	  de	  la	  
literatura	  europea.	  Joan	  Salvat-‐Papasseit	  és	  potser	  el	  poeta	  que	  ha	  tractat	  el	  sexe	  i	  l'erotisme	  
d'una	  manera	  més	   neta.	   Tenia	   un	   estil	   enèrgic	   i	   impulsiu	  malgrat	   la	   seva	   vida	   obligada	   a	   la	  
rutina	  i	  al	  repòs	  a	  causa	  dels	  seus	  problemes	  de	  salut.	  Als	  trenta	  anys	  va	  morir	  de	  tuberculosi.	  

Papasseit	  va	  tenir	  una	  infància	  difícil	  perquè	  el	  1901,	  amb	  set	  anys	  va	  	  haver	  d'afrontar	  la	  mort	  
accidental	   del	   seu	   pare.	   I	   tret	   d'una	   breu	   estada	   als	   Salesians,	   l’escriptor	  mai	   no	   va	   anar	   a	  
escola.	  Tot	  i	  així,	  va	  aprendre	  a	  llegir	  i	  a	  escriure.	  

El	  1912	  va	  començar	  a	  sortir	  amb	  Carme	  Eleuterio	  i	  Ferrer,	  una	  noia	  del	  seu	  barri,	  amb	  qui	  es	  
casà	  el	  1918.	  	  

El	   1923	   Salvat-‐Papasseit	   escriu	   el	   pròleg	   del	   llibre	   de	   Cardona	   La	   Batalla,	   on	   el	   poeta	   ja	  
manifesta	  una	  simpatia	  cap	  a	  posicionaments	  clarament	  separatistes.	  El	  1914	   la	  seva	  afició	  a	  
l'escriptura	   ja	  era	  consolidada	   i	  a	  finals	  d'any	  va	  entrar	  amb	  Eroles	  a	   la	  redacció	  de	   la	  revista	  
llibertària	  Los	  Miserables,	  subtitulada	  “Eco	  de	   los	  que	  sufren	  hambre	  y	  sed	  de	   justícia”,	  en	   la	  
qual	  col·∙laborarà	  fins	  al	  1916.	  

Papasseit	  per	  tal	  d'obtenir	  ingressos,	  començà	  a	  treballar	  com	  a	  vigilant	  nocturn	  al	  Moll	  de	  la	  
Fusta	   de	   Barcelona,	   activitat	   que	   uns	   anys	   més	   tard	   evocaria	   al	   poema	   "Nocturn	   per	   a	  
acordió".	  Llavors	  la	  seva	  salut	  ja	  començava	  a	  ser	  delicada,	  i	  les	  nits	  d'hivern	  al	  port	  no	  el	  van	  
ajudar.	  

El	  1917	  va	  començar	  a	  publicar	  el	  "full	  de	  subversió	  espiritual"	  a	  Un	  enemic	  del	  Poble	  que	  sortí	  
fins	  al	  1919.	  

Salvat-‐Papasseit	   va	   ser	   el	   redactor	   en	   cap	   i	   autor	  de	  diversos	   articles,	   escrits	   ja	   en	   català.	   El	  
1918	  Joan	  Salvat	  va	  publicar	  una	  recopilació	  d'articles	  de	  caràcter	  polític	  redactats	  en	  castellà	  
titulada	   "Humo	  de	   Fábrica”.	   En	   l'epíleg	  d'aquesta	  obra	   Salvat	   insinua	  el	   seu	  pas	  de	   la	   crítica	  
política	   a	   la	   creació	   poètica.	  Des	   del	   1919	   va	   ser	   un	   escriptor	   que	   escrivia	   només	   en	   català.	  
Durant	   una	   temporada	   de	   1922	   va	   viure	   a	   la	   torreta	   del	   carrer	   de	   Can	   Pujolet,	   51	   d'Horta-‐
Guinardó	  (Barcelona)	  per	  refer-‐se	  de	  la	  tuberculosi.	  

Morí	  de	  tuberculosi	  als	   trenta	  anys.	  Sota	  el	  seu	  coixí	  van	  trobar	  una	  sèrie	  de	  poemes	   inèdits	  
que	  van	  ser	  ordenats	  per	  Agustí	  Esclasans	  i	  publicats	  pel	  promotor	  artístic	  Joan	  Merli	  el	  1925	  
sota	  el	  títol	  Óssa	  Menor.	  Salvat	  va	  ser	  un	  poeta	  molt	  optimista,	  tant	  que	  gairebé	  no	  transmet	  
als	  poemes	  el	  seu	  delicat	  estat	  de	  salut.	  
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Entre	  torrons	  i	  neules,	  va	  aparèixer	  Joan	  Salvat-‐
Papasseit.	  Devien	  ser	  les	  7	  o	  les	  8	  del	  vespre	  quan	  
segurament	  per	  art	  de	  màgia	  o	  amb	  l’ajut	  de	  l’esperit	  del	  
nostre	  poeta,	  ens	  vam	  posar	  a	  treballar.	  	  Jo,	  el	  Gerard,	  
estava	  escarxofat	  al	  sofà	  i	  vaig	  decidir	  enviar	  un	  
whatsapp	  al	  Pol.	  El	  fet	  d’estar	  escarxofat	  al	  sofà	  no	  era	  
per	  vagància	  ni	  passotisme	  sinó	  perquè	  aquell	  matí,	  el	  
meu	  germà,	  el	  Gabriel	  havia	  tingut	  partit	  en	  un	  famós	  
torneig.	  El	  torneig	  Molinet	  que	  es	  celebra	  al	  Saló	  de	  la	  
Infància	  i	  estava	  molt	  cansat	  de	  tant	  animar.	  El	  missatge,	  
però,	  principalment	  va	  ser	  per	  preguntar-‐li	  com	  havien	  
anat	  les	  vacances	  i	  l’any	  nou.	  Després	  de	  xerrar	  durant	  
una	  estona,	  	  va	  sortir	  el	  tema	  del	  diari	  de	  viatge.	  S’havia	  
de	  començar	  i	  no	  sabíem	  com	  ni	  per	  on.	  

Primer	  vam	  decidir	  buscar	  informació	  biogràfica	  d’en	  
Salvat.	  Per	  separat,	  cadascú	  des	  de	  casa	  seva	  però	  
contínuament	  comunicats	  mitjançant	  el	  telèfon	  mòbil	  
vam	  començar	  a	  buscar	  informació.	  Després	  de	  

documentar-‐nos	  bé,	  vam	  decidir	  fer	  una	  llista	  
dels	  llocs	  on	  Joan	  Salvat-‐Papasseit	  havia	  
deixat	  empremta	  per	  anar-‐hi	  a	  fer	  un	  cop	  d’ull	  i	  una	  foto	  pel	  record.	  	  	  

La	  llista	  estava	  composada	  pels	  següents	  llocs:	  

Port	  de	  Barcelona	   Estàtua	  Moll	  de	  la	  
Fusta	  

Llibreria	  Nacional	  
Catalana	  

Carrer	  Can	  Pujolet	  

Cal·∙ligrama	  Passeig	  
del	  Born	  

Placa	  Carrer	  
Argenteria	  

Cementiri	  Montjuïc	   Ateneu	  
Enciclopèdic	  
Popular	  

	  

Llavors	  per	  fer	  una	  bona	  foto	  del	  port	  de	  Barcelona,	  ens	  vam	  informar	  i	  vam	  trobar	  que	  des	  del	  
mirador	  del	  castell	  de	  Montjuïc	  hi	  ha	  molt	  bones	  vistes.	  Llavors,	  vam	  començar	  a	  mirar	  com	  
anar-‐hi.	  Eren	  ja	  potser,	  les	  9	  de	  la	  nit	  i	  volíem	  anar	  a	  sopar	  i	  vam	  decidir	  deixar	  estar	  en	  Salvat.	  
Vam	  quedar	  l’endemà	  per	  acabar	  d’organitzar-‐se	  i	  poder	  avançar	  si	  era	  possible	  el	  treball.	  
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Jo,	  el	  Gerard,	  em	  vaig	  despertar	  a	  dos	  quarts	  de	  10,	  em	  vaig	  dutxar,	  em	  vaig	  vestir	  i	  vaig	  
esmorzar.	  Llavors,	  em	  vaig	  posar	  a	  fer	  una	  partida	  a	  la	  play	  fins	  que	  va	  haver	  de	  venir	  el	  Pol	  per	  
fer	  el	  treball.	  

	   	   	   	   	   	   *	  

Jo,	  el	  Pol,	  vaig	  llevar-‐me	  més	  aviat	  que	  el	  Gerard,	  cap	  a	  les	  8	  o	  cap	  a	  dos	  quarts	  de	  nou.	  Em	  vaig	  
arreglar	  i	  em	  vaig	  posar	  a	  fer	  deures	  fins	  que	  va	  ser	  l’hora	  per	  anar	  cap	  a	  casa	  del	  Gerard.	  
Abans,	  però	  vaig	  esmorzar,	  un	  bon	  esmorzar,	  un	  bon	  bol	  amb	  cereals	  i	  una	  ensaïmada.	  	  

	   	   	   	   	   	   *	  

El	  Pol	  va	  arribar	  a	  casa	  a	  las	  11	  del	  matí	  mentre	  estava	  fent	  un	  partit	  a	  la	  play	  amb	  el	  meu	  
germà	  al	  NBA	  2k15,	  un	  joc	  de	  bàsquet.	  Quan	  va	  arribar	  ens	  hi	  vam	  posar	  ràpid	  per	  no	  perdre	  el	  
temps.	  En	  arribar,	  vam	  estar	  parlant	  i	  vam	  decidir	  per	  qüestions	  econòmiques	  i	  temporals	  que	  
no	  podíem	  anar	  al	  mirador	  de	  Montjuïc	  per	  fer	  la	  foto.	  Llavors,	  vam	  decidir	  anar	  a	  una	  de	  les	  
cases	  on	  visqué	  Joan	  Salvat-‐Papasseit,	  la	  casa	  on	  va	  viure	  l’any	  1922.	  Aquesta	  casa	  es	  troba	  al	  
carrer	  de	  Can	  Pujolet,	  51	  a	  Barcelona.	  	  	  

Vam	  disposar-‐nos	  a	  anar	  cap	  allà,	  llavors,	  vaig	  temptar	  al	  meu	  germà	  petit	  perquè	  ens	  
acompanyés	  per	  fer	  la	  foto	  a	  canvi	  de	  llaminadures.	  Casa	  meva	  es	  troba	  a	  15	  minuts	  de	  la	  
antiga	  casa	  d’en	  Salvat,	  per	  tant	  ens	  hi	  vam	  dirigir	  a	  peu.	  	  	  

La	  casa	  es	  troba	  al	  carrer	  Can	  Pujolet,	  un	  carrer	  amb	  una	  certa	  pendent,	  per	  tant,	  vam	  arribar	  a	  
la	  casa	  cansats,	  bastant	  fatigats.	  A	  més	  a	  més,	  feia	  bastant	  sol	  i	  vam	  arribar	  també	  suats.	  
Llavors,	  ens	  vam	  fer	  la	  fotografia.	  Vam	  haver	  de	  repetir-‐la	  perquè	  volíem	  que	  quedés	  perfecta.	  
Aleshores,	  vam	  tornar	  a	  casa	  meva	  pel	  mateix	  camí,	  el	  Pol	  va	  agafar	  la	  seva	  motxilla	  i	  va	  marxar	  
cap	  a	  casa	  seva.	  	  Finalment,	  el	  meu	  germà	  va	  aconseguir	  la	  seva	  recompensa,	  la	  seva	  bossa	  de	  
llaminadures,	  que	  segur	  que	  va	  gaudir.	  	  
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0,2	  punts	  de	  la	  nota	  del	  trimestre	  era	  anar	  a	  fer-‐se	  una	  foto	  del	  cal·∙ligrama	  de	  les	  formigues	  de	  
Joan	  Salvat-‐Papasseit	  al	  Born.	  Jo	  sóc	  molt	  ambiciós,	  per	  tant,	  vaig	  decidir	  anar	  a	  fer-‐me	  la	  foto	  
per	  poder	  aspirar	  a	  la	  màxima	  nota.	  Desconeixia	  si	  el	  Pol	  es	  faria	  la	  foto,	  però	  vaig	  pensar	  que	  
si	  simplement	  me	  la	  feia	  jo	  ja	  servia.	  A	  més	  a	  més,	  era	  molt	  difícil	  poder	  quedar	  aquell	  cap	  de	  
setmana	  per	  poder	  anar	  a	  fer-‐nos	  la	  fotografia.	  	  

Dissabte	  al	  matí	  després	  del	  partit	  de	  bàsquet	  que	  vam	  tenir	  el	  Roger	  i	  jo	  amb	  els	  petits	  i	  el	  
partit	  del	  Gabriel,	  vam	  convèncer	  el	  nostre	  pare	  perquè	  ens	  portés	  al	  Born	  per	  fer	  la	  fotografia.	  
Com	  era	  per	  nota,	  va	  accedir	  gratament,	  a	  més	  si	  ens	  hi	  portava	  en	  cotxe	  aniríem	  més	  ràpid	  i	  
ell	  volia	  pujar	  al	  poble	  a	  passar	  el	  dissabte.	  	  

Vam	  sortir	  del	  pavelló	  de	  Virrei	  a	  las	  13	  i	  ens	  vam	  
dirigir	  directament	  cap	  al	  Born,	  primer	  vam	  deixar	  
al	  Gabriel	  i	  a	  la	  mare	  a	  casa	  perquè	  anessin	  
preparant	  les	  maletes.	  En	  20	  minuts	  vàrem	  arribar	  
al	  Born,	  el	  problema	  era	  que	  no	  sabíem	  ben	  bé	  on	  
era.	  Llavors,	  vam	  encendre	  la	  Dita,	  és	  el	  nom	  que	  
té	  el	  nostre	  GPS;	  aquest	  nom	  el	  va	  posar	  el	  
Gabriel	  quan	  era	  petit	  i	  se	  li	  ha	  quedat.	  	  Ens	  va	  
conduir	  perfectament	  fins	  a	  una	  mena	  de	  carrer	  
que	  portava	  a	  la	  plaça	  del	  mercat	  del	  Born	  que	  
només	  tenia	  una	  direcció	  amb	  molts	  
aparcaments.	  Vam	  poder	  aparcar	  en	  un	  lloc	  
il·∙legal.	  Per	  tant,	  el	  nostre	  pare	  es	  va	  quedar	  al	  
cotxe	  i	  jo	  amb	  mon	  germà	  van	  anar	  a	  fer	  la	  foto.	  
Vam	  trobar	  el	  lloc	  ràpidament	  i	  en	  5	  minuts	  ja	  
estàvem	  al	  cotxe	  un	  altre	  cop.	  	  	  

Ara	  teníem	  un	  problema,	  no	  sabíem	  sortir	  
d’aquell	  lloc.	  No	  podíem	  tornar	  a	  enrere	  perquè	  el	  
carrer	  era	  d’una	  direcció.	  Llavors,	  vam	  decidir	  
travessar	  la	  plaça	  per	  vianants	  amb	  el	  cotxe	  i	  ens	  
vam	  dirigir	  al	  primer	  carrer	  que	  vam	  trobar.	  Al	  
anar-‐hi	  quasi	  atropellem	  un	  nena	  que	  anava	  amb	  
la	  bicicleta.	  Buf,	  quin	  horror!	  Per	  sort,	  no	  va	  passar	  res.	  	  

Un	  cop	  en	  un	  carrer	  per	  cotxes,	  vam	  encendre	  un	  altre	  cop	  el	  GPS	  i	  ens	  vam	  dirigir	  cap	  a	  casa	  
per	  poder	  anar	  al	  poble	  a	  gaudir	  del	  cap	  de	  setmana.	  	  
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A	  l’hora	  del	  pati	  vam	  fer	  un	  mini	  reunió	  per	  decidir	  com	  ho	  faríem	  l’endemà,	  ja	  que	  era	  el	  dia	  
que	  havíem	  decidit	  per	  anar	  a	  fer	  la	  ruta	  d’en	  Salvat-‐Papasseit.	  Mentre	  menjàvem	  l’entrepà	  
vam	  estar	  parlant.	  No	  ens	  va	  ser	  difícil	  decidir-‐nos	  perquè	  teníem	  molt	  poc	  temps	  i	  no	  hi	  havia	  
moltes	  alternatives.	  Vam	  decidir	  l’hora,	  el	  vehicle,	  on	  dinaríem	  i	  com	  ens	  acabaríem	  de	  repartir	  
la	  feina	  que	  quedava.	  
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Al	  sortir	  de	  l’escola,	  a	  las	  13:45	  en	  Gerard	  i	  jo	  vàrem	  anar	  a	  dinar	  a	  un	  Döner	  kebab,	  vam	  
demanar	  un	  menú	  de	  4,90€	  que	  incloïa:	  un	  dürum	  kebab,	  una	  beguda	  i	  unes	  patates	  fregides.	  
El	  menjar	  era	  molt	  bo	  i	  hi	  havia	  molta	  quantitat	  ,	  tanta	  que	  en	  Gerard	  no	  es	  va	  poder	  acabar	  el	  
dürum	  perquè	  deia	  que	  estava	  molt	  tip.	  

Després	  vam	  anar	  al	  metro	  de	  Maragall	  i	  jo	  vaig	  comprar	  un	  bitllet	  de	  metro	  (una	  t10)	  perquè	  
només	  tenia	  un	  bitllet	  amb	  un	  viatge	  i	  no	  podria	  tornar	  després.	  Aleshores	  després	  de	  fer	  un	  
ràpid	  esquema	  d’on	  havíem	  d’anar,	  va	  ser	  fàcil	  decidir	  quina	  línia	  agafar	  primer.	  Ens	  vam	  dirigir	  
cap	  a	  la	  línia	  groga	  per	  anar	  al	  passeig	  de	  Gràcia,	  per	  anar	  a	  fer	  la	  foto	  a	  les	  antigues	  Galeries	  
Laietanes	  que	  es	  troba	  al	  Passeig	  de	  Gràcia	  amb	  la	  Gran	  Via	  de	  les	  Corts	  Catalanes.	  Vam	  decidir	  
anar	  a	  les	  Galeries	  Laietanes	  perquè	  un	  punt	  de	  reunió	  de	  molts	  poetes	  noucentistes	  i	  
avantguardistes	  i	  per	  on	  Salvat	  va	  passar.	  	  	  

De	  camí,	  després	  d’estar	  parlant	  dels	  exàmens	  que	  teníem	  i	  de	  com	  em	  preocupava	  l’examen	  
de	  català,	  del	  bàsquet,	  i	  de	  la	  diferència	  entre	  els	  trens	  de	  la	  línia	  9	  i	  10	  comparat	  amb	  la	  línia	  
groga,	  verda,	  vermella	  i	  blava,	  també	  vam	  parlar	  de	  xafardejos	  de	  l’institut	  i	  dels	  amics.	  A	  la	  fi	  
era	  la	  nostra	  parada.	  

Un	  cop	  estàvem	  a	  la	  parada,	  volíem	  sortir	  al	  carrer	  però,	  vam	  anar	  a	  parar	  a	  la	  línia	  2,	  increïble!	  
Llavors	  vam	  veure	  un	  senyal	  que	  posava	  sortida	  per	  un	  ascensor	  i	  el	  vam	  agafar;	  però	  vam	  
tornar	  a	  sortir	  a	  la	  línia	  2.	  	  Semblava	  un	  malson!	  
Finalment,	  després	  de	  retornar	  sobre	  els	  nostres	  
passos,	  ja	  sí	  era	  la	  sortida	  correcta.	  

Quan	  érem	  a	  fora,	  no	  sabíem	  exactament	  on	  era	  
l’edifici	  que	  buscàvem,	  estàvem	  una	  mica	  
aclaparats	  i	  a	  més	  feia	  molt	  de	  sol	  i	  molta	  calor.	  
Després	  de	  recórrer	  un	  petit	  tros	  del	  carrer	  de	  la	  
Gran	  Via	  per	  veure	  en	  quina	  direcció	  anaven	  els	  
carrers	  i	  de	  buscar	  el	  número	  era	  vam	  trobar	  
l’edifici.	  Finalment	  era	  allà	  davant	  nostre.	  
Aleshores	  ens	  vam	  enfrontar	  a	  un	  altre	  problema:	  
com	  ens	  faríem	  la	  foto.	  La	  primera	  opció	  era	  donar	  la	  càmera	  a	  una	  persona	  que	  passés	  per	  
allà	  però,	  i	  si	  sortia	  corrents	  amb	  el	  mòbil?	  Finalment	  teníem	  la	  solució	  perfecta,	  un	  selfie.	  



Després	  de	  fer-‐nos	  la	  fotografia,	  vam	  
tornar	  al	  metro	  i	  ens	  vam	  dirigir	  cap	  al	  port	  
de	  Barcelona.	  Per	  	  arribar-‐hi,	  calia	  fer	  
transbord,	  de	  la	  línia	  groga	  (línia	  4)	  a	  la	  línia	  
verda	  (	  línia	  3).	  Per	  poder	  realitzar	  el	  
transbord	  havíem	  de	  travessar	  un	  túnel	  
gegant.	  Crec	  que	  és	  el	  túnel	  més	  llarg	  que	  
he	  vist	  mai,	  vam	  estar	  uns	  5	  minuts	  
caminant	  en	  línia	  recta.	  Un	  cop	  allà,	  vam	  
agafar	  un	  metro	  per	  dirigir-‐nos	  a	  la	  parada	  
Drassanes.	  Al	  sortir	  del	  metro,	  vam	  anar	  a	  

parar	  a	  la	  rambla	  de	  Barcelona	  amb	  tot	  de	  persones	  disfressades	  que	  es	  feien	  els	  immòbils	  i	  
quan	  algú	  els	  posava	  una	  moneda,	  es	  movien	  o	  feien	  alguna	  mena	  de	  ball.	  Seguidament,	  vam	  
veure	  la	  estàtua	  de	  Colon,	  molt	  bonica	  tot	  i	  que	  tots	  dos	  ja	  l’havíem	  vist	  anteriorment.	  

I	  finalment	  en	  veure	  l’aigua	  del	  Port	  de	  Barcelona,	  ens	  vam	  fer	  una	  foto.	  Llavors,	  ens	  vam	  
disposar	  a	  buscar	  l’estàtua	  d’en	  Salvat.	  Primer	  vam	  començar	  a	  caminar	  per	  un	  passeig	  que	  
anava	  a	  un	  nivell	  superior	  al	  del	  passeig	  del	  port,	  però	  ens	  vam	  fer	  enrere	  perquè	  des	  de	  dalt	  
no	  podríem	  fer	  la	  fotografia.	  En	  anar	  per	  baix,	  el	  Gerard	  va	  tenir	  la	  brillant	  idea	  de	  mirar	  per	  
internet	  com	  era	  exactament	  l’estàtua.	  Just	  després	  de	  fer-‐ho,	  vam	  començar	  a	  caminar.	  Em	  
vaig	  girar	  perquè	  el	  Gerard	  s’havia	  quedat	  enrere	  parlant	  pel	  whatsapp	  i	  allà	  darrere	  del	  
Gerard	  just	  al	  costat	  de	  l’aigua	  vaig	  veure	  l’estàtua.	  Aleshores,	  ens	  vam	  fer	  una	  foto;	  aquest	  
cop	  una	  cadascú.	  Ens	  va	  costar	  una	  mica	  perquè	  no	  parava	  de	  passar	  gent.	  A	  la	  part	  del	  darrere	  
de	  l’estàtua	  hi	  havia	  un	  poema	  d’ell	  mateix	  que	  vam	  capturar	  per	  sempre,	  un	  poema	  molt	  
bonic	  sobre	  el	  port.	  	  

	  



Quan	  vam	  tornar	  cap	  al	  metro,	  en	  Gerard	  deia	  
d’agafar	  una	  taxi	  perquè	  estava	  cansat	  però	  jo	  li	  
vaig	  dir	  que	  no	  calia	  i	  que	  en	  un	  moment	  ja	  
seríem	  a	  casa.	  Llavors,	  el	  Gerard	  va	  dir	  que	  tenia	  
raó	  i	  que	  a	  més	  no	  portàvem	  prou	  diners	  i	  que	  hi	  
havia	  crisi.	  	  

Vam	  tornar	  a	  realitzar	  el	  mateix	  trajecte	  però	  en	  
direcció	  contrària.	  Vam	  poder	  tornar	  sense	  
equivocar-‐nos	  i	  en	  mitja	  hora	  vam	  arribar	  a	  casa	  
del	  Gerard	  on	  tenia	  la	  motxilla.	  La	  vaig	  agafar	  i	  
me’n	  vaig	  anar	  cap	  a	  casa.	  

Finalment	  érem	  a	  casa	  sans	  i	  estalvis!	  I	  el	  millor	  
de	  tot,	  havíem	  conegut	  una	  mica	  més	  a	  Joan	  
Salvat-‐Papasseit	  i	  l’havíem	  sentit	  durant	  els	  
nostres	  trajectes.	  	  

Hi	  ha	  una	  cosa	  curiosa	  del	  nostre	  treball	  i	  és	  que	  
hem	  fet	  el	  viatge	  d’en	  Salvat	  però	  a	  l’inrevés	  que	  
el	  va	  fer	  ell.	  Joan	  Salvat-‐Papasseit	  va	  créixer	  al	  
port,	  després	  va	  treballar	  a	  les	  Galeries	  Laietanes	  
(en	  una	  llibreria)	  i	  a	  conèixer	  els	  escriptors	  més	  
rellevants	  de	  l’època	  i	  després	  va	  viure	  uns	  anys	  	  
a	  la	  casa	  d’Horta-‐Guinardó.	  En	  canvi,	  nosaltres	  ho	  fem	  tot	  al	  revés:	  primer	  vàrem	  anar	  a	  la	  
casa,	  després	  a	  les	  Galeries	  Laietanes	  i	  finalment	  al	  Port.	  Espero	  que	  no	  sigui	  un	  mal	  presagi.	  	  

	  

Fins	  aviat	  Joan	  Salvat-‐Papasseit!	  

	  


