Julià Guillamon

El barri de la Plata
El barri de la Plata és un barri del Poblenou, situat
entre la Rambla, el cementiri i les vies del tren, on va
anar a raure la immigració valenciana a Barcelona.
Però és també un espai mental, on transcorre la
infantesa del protagonista, presidida pel xoc cultural
entre els mons dels pares. Un llibre autobiogràfic,
d’una tensió poètica inigualable, que arriba al cor.

EL LLIBRE
El barri de la Plata, entre la Rambla del Poblenou, el cementiri i les vies del tren, és el veïnat dels
valencians emigrats a Barcelona: una illa enmig de fàbriques i tallers on va néixer un poblet de gent
senzilla. El nom té una etimologia popular: els obrers que als anys 1920 treballaven en la
construcció del Metro Transversal cobraven la setmanada en monedes de plata. El barri de la Plata
és també un espai mental, on transcorre la infantesa del protagonista, presidida pel xoc cultural
entre el catalanisme menestral de la mare i la immigració castellanoparlant del pare, entre les
vacances pagades i el passat anarquista, entre la voluntat de tirar endavant i la impossibilitat de
sortir‐se’n.

L’AUTOR
JULIÀ GUILLAMON (Barcelona, 1962) ha viscut des de sempre entre dos mons: el Poblenou
industrial i les muntanyes d’Arbúcies, que ha retratat en diversos llibres. El Poblenou apareix en La
fàbrica de fred (1991), La ciutat interrompuda. De la contracultura a la Barcelona postolímpica
(2001), La Moràvia (2011), i Jamás me verá nadie en un ring. La historia del boxeador Pedro Roca
(2014): prosa experimental, assaig, novel·la i document. Arbúcies a l’assaig L’enigma Arquimbau.
Sexe, feminisme i literatura a l’era del flirt (2016) i en els articles d’El sifon de can Sitra (2017). El
2015 va ser l’escriptor convidat a L’Avenç amb els seus relats mensuals “El barri de la Plata”, que
han estat la llavor literària d’aquest llibre en què conflueixen tots dos mons.
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