


aRamblaéselfinalobligatdeles
nitsdeBarcelona,tantenlali-
teraturacomenlarealitat.Però
mentreenstrobemqueunca-

baret,undancing,unmusic-hallsóntemes
periodísticsque,encertamanera,caben
dinslespossibilitatsdelanostraprosa,La
Ramblaensfuigdelesmans,se’nsescapa,
comunocellmeravellósqueesriudelpo-
dercaçadordelanostraploma.

SilaRambla,enllocd’ésseruncarrer,fos
unasenyora,sospitoquejoseriaund’a-
quellsenamoratsquenosesabrienmou-
redelseucostat,peròquenopodriendir-
liunesparaulesescaients.Permassaamor
opermancad’imaginació.Pertotesduesco-
ses,potser,alavegada.

Ambelsamics,faanysquehemacordat
quelaRamblaéselcarrermésbonicdel
món.Acadahoraiacadaminut.Enl’orgia
decolormatinal,lapausadigestivadelatar-
da,l’alegriallampantdelvespreilafamo-
sasimpatiadelanit.

***
Lanit,laRamblas’haposatunamicadema-
quillatge.Passenunssenyors,ambelpas
calmós,queespassegen.LaRamblaésl’ú-
niccarrerdelplanetaquetépassejantsato-
teshores.

Passenlesdonesdenit,afinadesperla
gràciadelcarrer.L’airedelaRamblaposael
lubrificantdelasimpatiaalsespectaclesmés
esqueixats.Aixíveieuunsdesgraciatsque
dormenalescadires,ialavistanousfa
aquellacoïssorespecialquedonenleses-
cenestotalmentdesagradables.

Passenelstaxis;elsquevanplens,ràpids,
alacacerad’unaalcovaquenosempreés
casta;elsquevanbuits,lentament,ambun
airedeconvit.Eltaxilliuretéalgunacosade
felí,d’insinuant,comlesdonesquepassen
perdamuntl’asfaltbrillant.

Lasortidadelsteatreshaposatunmo-
mentdeconfusióenelritmedelaRambla.
Lacosas’arregladeseguida:Elsramblistes
indesitjablesfugenalarecercad’unaxo-
colatadesfetaplenadevirtutsfamiliarsobé
d’unllitperfumatd’amoraltreball.

Passatsaquestsmomentsdepànicperla
invasió estrangera, la Rambla reprèn la
sevavidanormal.Elsbarscomencenare-
breelsdisciplinatsparroquiansdelester-
túliesnocturnes.

Surtlagentdelscabarets.Lessenyoresllu-
intambunaireprovocatiuelsenyorpescat
defresc.Elpobresenyorestrobaquenose
n’adona,denassos,alaFarmàciaInterna-
cional.Aquestafarmàciaéselpròlegobli-
gatdelagranaventuranocturna,iconsti-
tueix,perdir-hoaixí,lapedradetocperdes-
cobrirlapsicologiadelpobremiché.Sielve-
ieuentrarambunsomriureinnocent,sen-
seniunagotad’alarmaenlamirada,podeu

estarsegursqueestractad’uninexpert,d’un
homequefinsaleshoress’halliurataveri-
tablesdisbauxesdefidelitatmatrimonial.
PerquèalaFarmàciaInternacionalhomsap
comhientra,perònocomensurt.Dintre
aquestpanoramaeriçatdevaguetatsnomés
sesapdecertquelasenyoraqueusacom-
panyasortiràproveïdadetotamenadepro-
ductesd’higieneideperfumeria,enquan-
titatsuficientquelipermetimantenirde-
corosamentelseutocadorfinsalapescadel
pròxim protector. I com que, en aquest
ram,lespobresnoiessónmoltescèptiques,
elspaquetsquealamatinadasurten
delaFarmàciaInternacionalaga-
fenproporcionsinhumanes.

***
Lasortidadelscabarets,so-
bretotenlesfestesunamica
assenyalades,posaalcarrer
una nota extraordinària de
vidaimoviment.Ésl’horade
l’imprevist,enquèlesideesmés
absurdessónpossiblesderealitzar.
Unamicadecarnavaldetotl’any.Lesda-
mesvanpenjadesdelbraçdelscavallers
ambunarrapamenttotparticular.Hihaulls
plensd’amor,altresdemalfiança,altresd’a-
vorriment...

L’alegriadiguem-neartificialprodueixre-
sultats inesperats. És perfectament nor-
mal,perexemple,quedosjovesagafinun
taxi.

–Onanem?–demanaelxofer.
–Acasa.
–Ionéslacasa?

-Caram,busqui-ho.Peraixòésxofer!
Aleshores s’organitza un joc apassio-

nant.ElxofertiraRamblaamuntis’enfilen
perqualsevolcarrerdel’Eixampla.

–Vasmalament–lidiuenelsjoves.
Virada a la dreta, a l’esquerra, volten

trescarrersmés...
–Ara,araetcremes!
Lacosacontinuaaixí.Elxofer,guiatper

uninstintquelifallaacadamoment,cer-
caelfantàsticdomicili.Aras’hiacosta,ara
sen’allunyài,finalment,alesnoudelmatí,
l’encertadeple.Elsjovespaguen,satisfets

d’havertrobatunjocnou.
Aquestescoses,noméspoden
inventar-sealamatinadaiala
Rambla.

***
Alestres,elsenyorGall

surtdel’Artísticibaixalen-
tamentlaRambla.Elsenyor
Galléselramblistamésem-

pedernit de Barcelona, i per
aixòvolemdedicar-liaquest lloc

d’honor.
Elnostreamicvasol,ambelnastallant

l’airequepujadelmar.O Secoloalabutxa-
ca,vaalarecercadelseuressopó.Finstard,
tantardcompugui,llegiràelseudiaripre-
dilecte,iambelsamicsqueespresentinfarà
unaconversavivaipicant,ambgustd’alli
dementa.Quanapuntaeldia,elsenyorGall
se’nvaxinoxanocapacasaseva.ViualPas-
seigdeGràcia.Hiarribaqueelsoljaésalt.
Surtalterradetiregalesflorsambamor.Les
senyoresqueelveuenlidediquenunami-

radatendraidiuenallursmarits,queen-
caradormen:

–Veus?,prenexemple.Aaquesteshores,
ijaésdepeusaterra.Peraixòtétantasa-
lut.Peraixòfaràtantsanys...

Unanit,elsenyorGallbaixavalaRambla,
comsempre.AnavaaferelressopóaCal
Joan.Alaportadelrestaurant,trobauns
amics.

–Iara,jasortiu?
–Perforça.ElGovernadorfatancartots

elsestablimentsalestresdelamatinada.
ElsenyorGalls’escandalitza.EntraaCal

Joan.Totsónpresses.«Ànsia,ànsia,sivol
queelserveixin!S’hadetancar...»

Alcapdecincminuts,elsenyorGalltor-
naaésseralaRambla.Estàmagnífic,radiant
d’indignació.

–M’hapassatunacosafantàstica-diu-.Re-
sultaquem’hetingutdebeureunatruita!

***
Lesquatre,lescinc,lessis...

Moltagent,encara,alaRambla.Hansor-
titelsdiaris,hanregatil’asfaltbrilla,mag-
nífic,sotalapalmad’aiguadelesmangue-
res.Habaixataquelltramviaboig,queva
contradirecció-ningúsapperquè-;algu-
nafloristacomençad’arreglarlaparada.L’a-
ireésgris,itéaquellallumabsurdaquepro-
vocalabarrejadelsdarrersfanalsencesos
ilesprimeresclarianesdeldia.

Elsdarrersnoctàmbulspugencapala
PlaçadeCatalunya,expulsatspeldespertar
delaciutat,frenèticdetreball.Enpassarper
davantdeCanaletes,deixenlesclausdela
Ramblaalagentquevaperfeina.
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REVISTA

Ambient al quiosc de Canaletes, a la part alta de la Rambla de Barcelona, un dels espais que van captivar Planes

ARXIU HISTÒRIC

El llegat
LA RAMBLA 

Recuperem unes gotes de la crònica nocturna de final dels anys 20 amb la visió de la Rambla
barcelonina i el seu paisatge humà que en va fer el periodista manresà Josep Maria Planes 

(1907-1936) i que posteriorment va incloure al llibre «Nits de Barcelona». Tria de Pep Corral Vilella

El taxi lliure té
alguna cosa de felí,

d’insinuant, com les
dones que passen

per damunt l’asfalt
brillant


