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LUXE XINÈS 
L’última gran revolució  

xinesa té a veure amb un 
mercat del luxe cridat a regnar 
en el futur. L’expert Fernando 
Aguileta de la Garza analitza 
aquest fenomen per al ‘Rar’

24

LES MUSES DE 
VICENTE ARANDA 

El director de ‘Si te 
dicen que caí’ és el que 
més s’ha aproximat a 

l’univers Marsé des del 
cinema. Repassem la seva 
filmografia a través de les 

seves carismàtiques actrius

26

DESCOBRINT  
UN PARE 

Berta Marsé, filla del 
novel·lista i també escriptora, 

se submergeix en els seus 
records i ens revela una 
 faceta poc coneguda del  

seu progenitor 

28

LA BARCELONA 
DEL PIJOAPARTE 

El Gòtic, el Raval, el Carmel... 
Toni Vall ens proposa una 

ruta que ressegueix la ciutat 
que freqüentava el somiador 

protagonista de la gran 
novel·la de Juan Marsé

12

METRÒPOLI 
ORIENTAL 

‘El embrujo de Shanghai’ 
de Marsé ens trasllada a la 
capital econòmica xinesa, 

una gran urbs dividida entre 
el record de l’època colonial 

i la ultramodernitat dels 
gratacels del Pudong

20

LES MANIQUINS  
DE TUSET STREET 

A la portada original d’‘Últimas 
tardes con Teresa’, del 1966, hi  

vèiem Susan Holmquist, una de les 
models que aportaven glamur  

a la barcelonina Gauche Divine.  
Ivan Costa ens les recorda

14

Cosint títols malament*

encara que et diguin que vaig caure, no en facis cas. 
Jo seguiré a la meva. Un dia quan torni, t’explicaré tot el 
que vaig viure. Organitzaré les meves idees, m’inventaré 
alguns detalls, escriuré els somnis amb mala cal·ligra-
fia, mig adormit, abans d’oblidar-los. Segur que aparei-
xen fets tan increïbles com aquella fosca història amb 
la meva cosina, la de l’amant viperí que col·leccionava 
cues de sargantana, recordes? I mira que semblava una 
mosqueta morta al començament, amb el tupè i la ca-
misa oberta. Quina època, aquelles últimes tardes amb 
la noieta rica, les revetlles, la lluna de cara ben rodona, 
observant-nos tota l’estona conduint per la ronda del 
Guinardó descapotats fins al Raval ple d’anònimes dones 
de mala vida. Ens trobàvem al Lolita’s o al Shanghai, em-
bruixats pel fum i l’alcohol. I ballàvem molt agafats fins 
que ens agafava gana i compràvem ensaïmades acaba-
des de fer en un carreró que sortia de les Rambles. Ja de 
dia, a casa, fèiem l’amor entre el rebedor i el llit, entre el 
bany i el vestidor, amb les cares esborrades i la ment en 
blanc, sense cap notícia, feliç o trista, sense cap projecte, 
sense cap retret. Fulls en blanc. L’endemà ens quedàvem 
tancats a l’habitació, un era el joguet de l’altre, i al revés. 
Vèiem alguna pel·li, en recordo una de Vicente Aranda, 
La muchacha de la bragas de oro, que bo el títol, basada 
en una novel·la de Josep Marset, crec que es diu, i tornà-
vem a dormir fins que refrescava i posava els peus entre 
les seves cames.

Juan Marsé ha dit que si no fos escriptor seria joier i, 
de fet, té tot el sentit, perquè la seva obra està tractada 
al detall, amb delicadesa i profunditat, són llibres que 
t’acompanyen, que inclous en les lectures de la teva vida, 
com aquelles joies que passen de pares a fills.

Recomano especialment el Rar d’avui i sobretot l’arti-
cle de Berta Marsé, també escriptora, que rememora per 
a nosaltres un descobriment al voltant del seu pare.
*Si te dicen que caí, Un día volveré, Caligrafía de los sueños, 
La oscura historia de la prima Montse, El amante bilingüe, 
Rabos de lagartija, Últimas tardes con Teresa, Esta cara 
de la luna, Ronda del Guinardó, Esa puta tan distingui-
da, Canciones de amor en el Lolita’s Club, El embrujo de 
Shanghai, Noticias felices en aviones de papel, Encerrados 
con un solo juguete, La muchacha de la bragas de oro.

Ricardo Feriche
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al llarg de l’entrevista que va concedir al diari 
ARA al seu domicili de Barcelona el març passat –publi-
cada el 10 d’abril– amb motiu de la presentació de la seva 
nova novel·la, Esa puta tan distinguida (Lumen), Juan 
Marsé es va negar a entrar en el joc de les hipòtesis so-
bre com hauria sigut la seva vida si les coses haguessin 
anat d’una altra manera. “No acostumo a preguntar-me 
«¿I si...?»”, va comentar. La temptació d’entrar en reali-
tats alternatives era llaminera des del moment que Juan 
Marsé, nascut el 8 de gener del 1933, va ser primer Joan 
Faneca Roca i només va rebre el nom pel qual tothom el 
coneix avui després de la mort de la seva mare per com-
plicacions derivades del part, quan va ser adoptat pel 
matrimoni format per Pep Marsé i Alberta Carbó. També 
perquè, temps enrere, havia declarat que en un marc 
històric diferent potser hauria escrit les seves obres en 
català. Preguntat per la qüestió en la conversa citada, va 
quedar oberta una porta a un univers paral·lel en el qual 
no existia la seva novel·la més emblemàtica. “Si hagués 
sigut educat a l’escola en català, que hauria sigut el nor-
mal en un país normal, potser tot hauria rodat d’una ma-
nera diferent. Potser el xarnego del Pijoaparte no hauria 
patit un rebuig tan gran, potser s’hauria integrat millor a 
la societat i, per tant, la Teresa no hauria viscut l´equívoc 
que posa en marxa la trama, és a dir, no l’hauria pres per 
un militant obrer que vol fer una revolució en comptes 
de per allò que és en realitat: un delinqüent que ambici-
ona fer-se un lloc dins l’alta societat”.

Però com és ben cert que endinsar-se en bifurcacions 
especulatives acostuma a funcionar en la literatura fan-
tàstica i en pocs llocs més, i que volem la bibliografia de 
Marsé tal com és, fins a l’última coma, incloent-hi, per 
descomptat, la fascinació malentesa que desencadena 
Últimas tardes con Teresa, una història d’amor fou sen-
se la qual no s’entendria la ficció narrativa en castellà 

J
per Antonio Lozano
fotos de Jordi Sarrá
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PERFIL

El 8 de gener va fer 83 anys.  
Però, malgrat el pas del temps, 
Juan Marsé continua exhibint 

lucidesa i talent literari, tal com 
demostra la recent publicació 

d’‘Esa puta tan distinguida’ 
(Lumen). Quan es compleixen  

50 anys de l’arribada a les 
llibreries de la seva celebrada 
‘Últimas tardes con Teresa’, el 
‘Rar’ s’endinsa en el peculiar 

univers del gran Marsé
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PERFIL

l’ambient era molt d’esquerres però qui més qui menys 
venia de bona família i tenia carrera d’advocat o de filò-
leg. Marsé no els donaria els llibres que esperaven però 
els progressistes de caviar –molt mes de Joyce que de 
Dickens– de l’editorial no anaven desencaminats quan 
deien que estava fet d’una altra pasta, que tenia els peus 
més ferms a terra que el cap envaït de muses. “Un acos-
tuma a dir que la literatura li ha salvat la vida, que no sap 
què faria si no escrivís, bla, bla, bla… Sempre vaig pen-
sar que si amb això d’escriure no me’n sortia, sempre em 
quedaria l’ofici de joier”. 
4. LA FADA PADRINA Qui no va tenir dubtes sobre el 
radiant futur novel·lístic que li esperava a Marsé va ser 
Carmen Balcells, per la qual ha mostrat sempre una ad-
miració i un agraïment descomunals. Després de sortir 
de Seix Barral arran de les desavinences amb Carlos 
Barral, Balcells va muntar una agència literària i un bon 
dia es va presentar al domicili de l’escriptor, que, en tor-
nar de la feina, se la va trobar parlant animadament amb 
la seva mare. Després de prometre lluitar a mort pels 
drets del seus llibres, Marsé li va dir que sí, que gràcies, 
però que no sabia si tenia la vocació necessària per de-
dicar-s’hi. “T’asseguro que hi haurà més novel·les”, va 
sentenciar Balcells.

I sí, i cap de més decisiva que Últimas tardes con Teresa, 
que va sorgir arran de les classes d’espanyol que donava 
a l’Institut Pasteur de París, on la conversa es desviava 
sovint cap a la narració fabulada de la seva infància i de 
la pintoresca fauna del Carmel i del Barri Xino, exage-
racions que mantenien embadalits uns alumnes entre 
els quals hi havia una noia guapíssima en cadira de ro-
des per culpa d’un accident de cotxe, la filla del pianista 
Robert Casadesus, de nom… Teresa.

del segle XX, decantem-nos per perfilar alguns factors 
clau de la trajectòria vital i professional de l’escriptor. La 
ironia, esclar, és que com que surten de la boca del ma-
teix interessat, que sap que la memòria és una tramposa 
que ens vol exculpar dels pecats del passat, o bé una puta 
que es ven al millor postor, tot el que segueix a partir 
d’ara pot tenir molt d’invenció.
1. INFÀNCIA DE BARRI De petit Marsé viu amb la seva 
família al carrer Escorial, cantonada Martí, i es fa amb 
nens del barri de la Salut. Juguen a pilota als carrers sen-
se trànsit, mentre els seus pares són dins les tavernes 
fosques i tristoies de la postguerra. Un dels escenaris 
habituals d’esbarjo dels nanos és un Parc Güell desert 
i descuidat, sense autocars que hi porten ramats de ja-
ponesos i on a l’estiu hi dormen captaires. Una de les 
experiències fundacionals de l’autor, i que explicarà en 
part la seva obsessió pels personatges marginals i assil-
vestrats, és conèixer els trinxes que baixen del Carmel i 
del Guinardó: “Nanos sense escolaritzar, amb el cap ra-
pat i un caràcter terrible, que es ficaven amb nosaltres, 
ens prenien la pilota… Els hi teníem certa por encara que 
també jugàvem plegats”.
2. DONEU-ME DICKENS Per imperatius familiars, als 13 
anys Marsé ha de deixar els estudis i entrar a treballar 
en un taller de joieria. Això té un impacte directe en la 
seva formació cultural, iniciada amb els còmics, la litera-
tura de quiosc i, molt especialment, les dobles sessions 
als cinemes de barri –on sovint entrava de franc perquè 
el seu pare treballava en els serveis municipals de neteja 
i desratització–. El fet de no passar per la universitat i 
formar part dels seus cercles elitistes provoca que Marsé 
no faci el salt a unes lectures de perfil més intel·lectual i 
clàssic, i li quedi per sempre l’interès per una literatu-
ra “no d’idees, sinó lligada a la narrativa pura, la imagi-
nació, l’aventura, fins i tot el desvari…” Entre Charles 
Dickens i James Joyce, es queda amb el primer. El 
Hombre Enmascarado i Juan Centella són tan presents 
al seu cànon com Salgari i Verne.
3. UN FALS OBRER Juan Marsé gaudeix molt de totes 
les seves tasques manuals al taller: fondre l’or, laminar, 
fer la peça… Hi treballen seixanta persones i reben en-
càrrecs tant de particulars com de botigues. A finals del 
anys 50 ha guanyat un concurs de relats i ja té a punt el 
manuscrit d’una primera novel·la, Encerrados con un 
solo juguete, que ha lliurat en mà a la recepció del segell 
Seix Barral –“Em semblava el més modern i progre”–, ja 
que no coneix ningú. De totes maneres, encara no sap si 
té vocació d’escriptor i, encara menys, si farà carrera. Per 
guanyar-se uns calés extres, a les tardes col·labora com a 
redactor a la revista Art-Cinema. “Estava molt mal pagat 
i feia de tot: crítica de cinema i teatre, entrevistes –en re-
cordo una a Mario Cabré i una altra a Lola Flores–, fins i 
tot signava amb pseudònim femení un consultori senti-
mental on directament m’inventava les preguntes de les 
senyores. No era seriós, no”.

Un dia, en tornar a casa a dinar del taller, la seva mare 
li diu que l’han trucat de Seix Barral, que s’hi arribi. El 
rep el director literari, Joan Petit, àlies el Savi, i li pre-
senta l’editor Carlos Barral, el gestor Jaime Salinas i l’as-
sessor Jaime Gil de Biedma –que arribaria a ser un dels 
seus amics de l’ànima–. Els ha entusiasmat Encerrados 
con... i volen publicar-la. Fins molt després Marsé no va 
entendre que es van enamorar més de la falsa idea que 
creien que ell representava, la de l’escriptor obrer, la de 
la veu literària del poble humil i treballador que conspi-
rava per enderrocar el dictador que els ofegava. A Seix 

COM TITULAR LLIBRES AMB PARAULES 
Juan Marsé és un dels escriptors que millors títols construeix, com demostren no-
vel·les com Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, La muchacha de las bragas 
de oro o La oscura historia de la prima Montse. Quin lloc ocuparia en un rànquing 
internacional d’aquest art? Suposem que no confiem en classificacions que webs 
com Goodreads o Bookseller fan sobre els millors títols de la història (o del segle 
o de l’any). Suposem que és perquè hi hem entrat i hem vist que un dels títols més 
votats del 2016 va ser Too naked for the nazis, d’un tal Alan Stafford, i això ens ha 
erosionat la confiança. Suposem que aquesta petita comunitat de lectors que estem 
constituïts ara i aquí decidim constituir-nos també en jurat per trobar el millor 
títol de llibre de la història (del segle o de l’any), comptant també, esclar, els del 
gran Marsé. Si fos així, membres del jurat (picada d’ull), caldria saber, primer, què 
busquem en un títol. Mario Benedetti vindria al rescat i ens diria que “en un relat 
el títol és una part molt important que l’ha d’il·luminar sense desvelar-ne els mis-
teris”, suggerint i intrigant, anunciant el to i l’estil. El títol pertany a la semàntica 
de l’obra, i constitueix una mena d’informació catafòrica condensadora. Per als 
membres del jurat (picadeta d’ull) que no ho sàpiguen, una catàfora és un espòiler 
però amb estil. Exemple: el títol de la novel·la La pietat perillosa (Stefan Zweig). 
Vejam:  mmmm... Hi haurà pietat... I ves que no sigui... perillosa! Exercici pràctic 
sobre catàfora: llegir a la programació de televisió les pel·lícules de sobretaula dels 
diumenges i endevinar-ne l’argument. Bé, ara que sabem què és un títol potser 
hauríem d’establir categories per al premi. En primer lloc, trobem títols que defi-
neixen el que són (per exemple, el gènere). Aquí tenim tant les inquantificables po-
esies completes com Entrevista amb la història o Crónica de una muerte anunciada, 
però també Rayuela, Historia abreviada de la literatura portátil o Retrat de l’artista 
adolescent. En segon lloc, títols amb nom de personatge: Madame Bovary, Jane 
Eyre, Bartleby, Lolita... Finalment, títols això és i no és, és a dir, al·lusius o simbò-
lics, metafòrics, com El soroll i la fúria, Cien años de soledad o El vigilant en el camp 
de sègol. Dins d’aquesta categoria, una subcategoria molt de moda: títol amb un gir 
imprevist (sovint un oxímoron, és a dir, una aparent contradicció) que descol·loca 
el lector, com La tendresa caníbal o El esnobismo de las golondrinas. Per als usuaris 
de Goodreads, el millor títol de la història és Do androids dream of electric sheep?, 
la novel·la de P.K. Dick que va ser duta al cinema com a Blade runner. A mi, estimats 
companys del jurat, m’encanta Si menges una llimona sense fer ganyotes. Votem?

per David Vidal

Una de les experiències 
fundacionals de Marsé, 
i que explicarà la seva 

obsessió pels personatges 
marginals, és conèixer els 
trinxes que baixaven del 
Carmel i del Guinardó: 

“Nanos sense escolaritzar, 
amb el cap rapat i un 

caràcter terrible”

�
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“Un acostuma a dir  
que la literatura li ha salvat 
la vida, que no sap què faria 
si no escrivís, bla, bla, bla… 

Sempre vaig pensar  
que si amb això d’escriure no  

me’n sortia, sempre em  
quedaria l’ofici de joier”

juan marsé

Barcelona, 15 d’octubre 
del 1978. Juan Marsé, que 
acaba de guanyar el premi 
Planeta per la novel·la ‘La 

muchacha de las bragas 
de oro’, amb l’editor José 

Manuel Lara i el finalista  
Alfonso Grosso, autor de 

‘Los invitados’
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Juan Marsé foto-
grafiat el 1978 amb 

el premi Planeta

Barcelona, 12 de març 
del 1982. L’escriptor 
Juan Marsé presen-
tant a Barcelona la 
novel·la ‘Un día volveré’ 
davant l’atenta mirada 
de Manuel Vázquez 
Montalbán 
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Bona part del sector 
editorial de l’Espanya 

dels 60 es va enamorar 
de Juan Marsé perquè 

distingia en ell el 
paradigma de l’escriptor 

obrer, la veu literària 
del poble humil que 
conspirava contra  

el dictador

PREFERÈNCIA  
PELS CLÀSSICS 

A l’obra de Juan Marsé hi trobem 
citades més d’una trentena de pel·lí-
cules. Fa tres anys, l’escriptor va es-

collir deu films per a la Filmoteca de 
Catalunya amb motiu del cicle que 

li van dedicar, Carta Blanca a Marsé. 
La seva tria denota que, en qüestió 

de cinema, Marsé aposta fort pels 
clàssics. Així, a la llista hi trobem jo-
ies com la britànica El lladre de Bag-
dad (Powell, Whelan, Berger, 1940), 

esplendorosa adaptació en Tech-
nicolor del clàssic de la literatura 

àrab Les mil i una nits. També pesos 
pesants de la direcció en cintes com 

Notorious, coneguda en castellà com 
a Encadenados (Hitchcock, 1946), 

Ser o no ser (Lubitsch, 1942), Lluna 
nova (Hawks, 1940), El petó de la 

mort (Hathaway, 1947), Roma, ciutat 
oberta (Rossellini, 1945)o Llums de 

la ciutat (Chaplin, 1931). Del cinema 
espanyol, Marsé es queda amb tres 

títols: El espíritu de la colmena  (Eri-
ce, 1973), El verdugo (García Berlan-
ga, 1963) i Viridiana (Buñuel, 1961). 

Cap de les adaptacions al cinema que 
s’han fet de les seves novel·les figura 

en el seu llistat de favorites.

Cary Grant, Ingrid 
Bergman i Alfred  
Hitchcock durant el 
rodatge de ‘Notorious’ 
(‘Encadenados’, 1946), 
una de les pel·lícules 
preferides de Marsé

5. MALES CARES I CENSURA. Les desventures del 
Pijoaparte van marcar l’enlairament del seu responsable 
–premi Biblioteca Breve inclòs–, si bé també van com-
portar maldecaps, com les enrabiades de Luis Goytisolo 
i de Josep Maria Castellet, que es van sentir ofesos pels 
passatges on es feia brometa d’ells, encara que cap més 
fumut que els xocs amb la censura, que va prohibir la 
primera versió i va endarrerir diversos anys la publica-
ció de la novel·la (1966). Marsé va haver d’anar a Madrid 
per negociar els talls i canvis amb Carlos Robles Piquer, 
director general d’Información. L’escriptor ha recordat 
un dels moments més surrealistes del dinar al Club de 
Prensa on va tenir lloc la trobada.

C.R.P. Para la tranquilidad de algunos  
debemos eliminar algunas palabras. En esta página, 
por ejemplo, se repite dos veces el término ‘pechos’. 
Cambiemos uno de ellos por ‘senos’.
J.M. De acuerdo.
C.R.P. Y aquí se dice ‘muslos’. Tiene que ir fuera.  
¿Por qué no se inventa una palabra?
J.M. Me falta talento.
C.R.P. Ponga ‘antepierna’.
J.M. Eso no es muslo.

6. LA GINEBRA. El mític consell de savis de Seix Barral 
tenia lloc a la seu de l’editorial, al número 219 del car-
rer Provença, batejada com La Casa Oscura. “Jo pa-
rava sobretot l’orella i aprenia”, ha declarat Marsé. 
Indefectiblement, la tertúlia es traslladava al bar 
Apeadero de la cantonada, on el poeta Gabriel Ferrater 
enlluernava amb el seu bagatge literari fins a esgotar a 
tothom després que l’alcohol corregués sense límit. “La 
història d’aquell grup no es pot escriure sense la ginebra 
Giró –ha dit Marsé–. Llavors el whisky era massa car i 
tots estàvem abonats a la ginebra. Ferrater considerava 
que aquesta marca era la millor del món perquè tenia la 
teoria que, com que era català, s’havia volgut estalviar 
quartos traient-ne tot el perfum, fent-la tan i tan seca 
que era glòria”. r
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Amb el Pijoaparte  
fins a enlloc

“el pijoaparte se levantó bruscamente, pasó por 
su lado mirándole a los ojos y se fue directo hacia la moto. 
Montó muy despacio, sin dejar de mirar al desconocido, 
liberó la dirección bloqueada (usaba una técnica simple 
y eficaz, que consistía en darle un brusco giro al mani-
llar: se oía el ¡clic! y el candado saltaba limpiamente), le 
dio con el pie al pedal de arranque y puso la moto en mar- 
cha sin más precauciones, sin pensar en nada excepto en 
el desconocido”. Es concentren en aquest fragment de 
les pàgines 92 i 93 de la meva edició d’Últimas tardes con 
Teresa les essències del que més m’agrada de la gran no-
vel·la que enguany compleix mig segle. Les ganes de viu-
re del Pijoaparte, el fulgor que l’impulsa a transitar per 
la vida al màxim de revolucions, la velocitat, tant literal 
com metafòrica, que, donant gas a les seves motos roba-
des, aconsegueix injectar al seu trajecte per aquest món. 
Al fragment assistim a l’enèsim robatori de moto en un 
dels seus escenaris preferits, la part baixa de la Rambla. 
Un cop assolida la feina del dia, enfila a tota velocitat el 
Portal de la Pau, passeig de Colom, la Ciutadella, passeig 
de Sant Joan, General Mola, General Sanjurjo, Sardenya, 
la plaça Sanllehy i la carretera del Carmel. Marsé ens 
guia per la seva ciutat amb la mirada elevada sobre la 
sella de la moto d’aquest personatge desclassat i bord, 
seductor de cabells oliosos i mirada de perdonavides. La 
cartografia urbana és un gènere periodístic apassionant, 
mai ponderat amb prou èmfasi i sempre reivindicable 
perquè la senzilla comparació entre passat i present, 
entre el que la ficció descriu i el que el pas del temps 
conserva, fa que esdevinguin materials màgics per al 
subconscient, idees per resseguir no només els laberints 
traçats per la ficció sinó per presenciar la fonda marca 
de la història dels llocs on aquesta ficció s’ha esdevingut.

per Toni Vall

Recorrem la  
Barcelona del Pijoaparte, 
el protagonista arribista 
i xarnego que intentava 

seduir una noia  
de casa bona a ‘Últimas 

tardes con Teresa’ 

El Bar Cosmos,  

a les Rambles
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MEMÒRIA

Davant del Frontó Colom, el Jai Alai del Principal i el 
Bar Cosmos –metamorfitzats en realitats paral·leles 
més o menys reconeixibles– avui qualsevol reducte d’au-
tenticitat ha sucumbit als deliris comercials en favor del 
turisme que tot ho arrasa. Els carrers adjacents del Barri 
Gòtic i el Raval, on feia niu de nit el Pijoaparte, lluiten 
per mantenir, de manera quasi espectral i camaleònica, 
essències genuïnes. Una ruta pels escenaris d’Últimas 
tardes con Teresa havia de començar aquí, penso, perquè 
cap altre punt de Barcelona conjuga de manera tan colpi-
dora i inquietant tots els matisos de la paraula prostitu-
ció, un concepte fascinant, d’accepcions múltiples i infi-
nites modulacions de la paradoxa com a fórmula òptima 
per al pensament de xoc que incita a la reflexió. Però, es-
clar, el territori mental del Pijoaparte, de Teresa Serrat i 
de la seva fidel Maruja, és bastant més amunt, enllà de la 
Diagonal, pujant, pujant sense parar. El Carmel, el turó 
obrer de la ciutat, respira compassadament al vaivé dels 
dies, de l’aire una mica més pur, elevat sobre el nivell del 
mar. El metro hi arriba des de fa una mica més de deu 
anys. La línia 5 l’esventra sense pietat. L’agafo.

Allà sortir del metro és com emergir de les profunditats 
del centre de la Terra per anar a petar al mig d’un barri 
que –comprendreu la redundància– als matins fa vida 
de barri. El mercat del Carmel i els seus voltants bullen 
d’animació. És el matí següent dels papers de Panamà i 
sento dues o tres converses sobre el tema. També algu-
na sobre cunyades desvergonyides i veïns poc solidaris. 
Aquí el món encara pot arreglar-se fent petar la xerrada 
a la plaça. Els busos pugen pels carrers costeruts, l’artè-
ria és Llobregós i jo enfilo per Conca de Tremp, que en 
el seu tram més alt té una inclinació que si no fa quaran-
ta-cinc graus poc li falta. Diuen que hi ha gent gran del 
barri que té els genolls atrotinats per culpa d’aquestes 
pujades. No m’estranya gens ni mica. L’esforç paga la 
pena per l’espectacle que contemples en arribar a dalt i 
girar-te: Barcelona als peus i Collserola al fons.

Topo de seguida amb el Bar Delicias del número 1 del 
carrer Mühlberg, aquell lloc mig de llegenda on Manolo 
el Pijoaparte comprava els paquets de Chesterfield i 
jugava a cartes, on Teresa rebia floretes indecents i on 
envia a Manolo una carta decisiva. Conserva part de 
l’encant d’altres temps, al cartell del carrer hi diu Mesón 
–cosa preciosa– i una canya allà pot fer-te reconciliar 
amb tot infortuni. Enfilar les giragonses de la carretera 
del Carmel em porta per davant d’un sabater, un estanc, 
una farmàcia, un basar estrambòtic i un Macxipà. Per 
aquí conduïa el Manolo les motos robades a tota velo-
citat abans d’entregar-les al Cardenal, aquell mafiós de 
pa sucat amb oli que per quatre duros li feia mantenir 
la mala vida. Baixant a peu tens temps de fixar-te en els 
blocs de pisos alçats sobre el desnivell, les escales mecà-
niques que desafien la gravetat i els vorals amb vegetació 
antiga. Baixa el 24 i puja el 92.

La plaça de Vista Park –quin nom tan estrany– és tan 
dura i artificial que fins i tot hi ha posat un Suma i hi ha un 
estrambòtic aparcament al baixant de la muntanya. Tot 
racó s’aprofita, verge al 100% queda poca cosa. És massa 
aviat perquè estigui obert el Tíbet de Ramiro de Maeztu: 
el Manolo i la Teresa conversaven allà sobre l’estat de 
salut de la pobra Maruja. A dues passes, a la cantonada 
amb Mare de Déu de Montserrat, alguna dolenteria de 
pinxo de barriada se li havia escapat al Pijoaparte. Ja sóc 
a la plaça Sanllehy, que la línia 9 del metro havia desgui-
tarrat i tant de temps va estar empantanegada. Ara ja 
respira tranquil·la, hi ha un enjardinament vertical i un 
mirador. Mare de Déu de Montserrat es converteix en la 
Travessera de Dalt i combino el camí amb Mare de Déu 
de la Salut fins a arribar a prop del Parc Güell, temple del 
guiri on tot està previst, tot regulat fins a l’absurd i on 
passejar sense pagar està mal vist. 

Per tots aquests llocs transitava el pobre indesitjable 
per arribar fins a Sant Gervasi, on coneix la Teresa la nit 
de Sant Joan, on desperta la Maruja i li fa somiar que 
una altra vida és possible i on s’enamora de la Teresa, la 
nena pija amb ínfules revolucionàries. I passava per da-
vant del vell cine Roxy a la plaça Lesseps, el de la cançó 
de Serrat en què explicava que un cop demolit hi havien 
edificat el Banco Central. Ara hi ha el Santander. No sé 
què és pitjor. r

...I EL PIJOAPARTE ES VA FER HOME
Deien que va acabar treballant de porter de discoteca en un 
local de Malasaña que es deia El Perro de la Parte de Atrás del 
Coche. Deien que el terç final de la seva vida no va ser per tirar 
coets. Deien que no va saber gestionar l’èxit. Deien que tot en ell 
semblava efímer i transitori. Té la seva lògica intangible que fos 
Ángel Alcázar qui deixes prestat el seu cos al Pijoaparte de Mar-
sé. Va ser l’irreductible productor Pepón Coromina qui va com-
prar els drets d’Últimas tardes con Teresa després que un altre 
irreductible, el també productor i actor Julián Mateos, deixés 
per impossible la tasca de dur a la pantalla la novel·la de Marsé. 
El director Gonzalo Herralde –autor d’un dels millors docu-
mentals del cinema espanyol, El asesino de Pedralbes– va rodar 
finalment el film l’any 1983. Alcázar, com bona part del repar-
timent, va ser doblat, i no vam poder admirar la veu rogallosa 
d’aquest val·lisoletà nascut el 1955 que abans havia participat al 
Laberinto de pasiones d’Almodóvar i que va tenir un lleu repunt 
de la seva carrera gràcies a Agustín Díaz Yanes, que va confiar 
en ell de nou per a Nadie hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto (1995) y Sin noticias de Dios (2002).  M
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Interior del Bar Delicias del Carmel, 

hàbitat natural del Pijoaparte.  

La imatge és del blog ‘En ocasiones veo 

bares’, que explora els millors bars  

i bodegues de Barcelona i Madrid
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Teresa Gimpera amb Jorge Grau, 

Carlos Duran, Jacinto Esteva i 

Ricardo Levi, membres de l’Escola 

de Barcelona, davant del Pub Tuset. 

Fotografia de Xavier Miserachs pu-

blicada a la revista ‘Triunfo’ número 

285 el 18 de novembre del 1967

“Durant dos o tres anys 
vaig anunciar de tot i 

més, la gent em coneixia 
com «la noia de la tele». 
Vaig arribar a tenir unes 

quantes exclusives”
teresa gimpera
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MODA

Les maniquins 
dels anys divins

seductora i coqueta, al volant d’un descapotable, una 
rossa amb pantalons curts saludava des de la portada 
original d’Últimas tardes con Teresa (1966), la transgres-
sora novel·la de Juan Marsé que va escandalitzar part de 
la societat de l’època. La foto era d’Oriol Maspons, i la 
protagonista, Susan Holmquist, una danesa espectacu-
lar, model consagrada de la Barcelona de finals dels 60, la 
de la Gauche Divine, aquella elit de burgesos d’esquerres 
que va agitar l’escena cultural i política de la ciutat, en-
cara en plena dictadura. La dels escriptors, arquitectes, 
directors, fotògrafs, cantants, artistes... i models. 

Holmquist és també qui va inspirar el Conillet de vellut 
de Serrat, amb qui va tenir una sonada aventura: “El co-
nill fora del niu, m’enganyava amb qualsevol objectiu”. 
Probablement es referia al de Gianni Ruggiero, un italià 
pioner de la fotografia de moda al nostre país, exmarit de 
Holmquist, que recorda: “Vaig arribar a Barcelona per-
què es volia promocionar l’alta costura espanyola i calia 
un fotògraf per retratar les col·leccions. Un dia, un amic 
em va comentar que un enginyer danès establert a la ciu-
tat buscava fotògraf per fer-li un book a la seva filla, que 
feia poc havien escollit Miss no-sé-què. Jo a Milà era �

A la portada original 
d’‘Últimas tardes con Teresa’ 

hi apareix, asseguda en  
un descapotable,  la model 

Susan Holmquist, musa  
de la Gauche Divine

per Ivan Costa

A dalt, Susan Holmquist retratada per Gianni 

Ruggiero a la Pedrera el 1964. A baix, composició 

de Susan Holmquist per Gianni Ruggiero (1964) 

Alicia Borrás, Miss 

Espanya (‘¡Hola!’, 

29 maig 1965)
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A dalt, sopar de maniquins l’any 

1967: Karin, Encarnita, Alicia i 

Lucy. A la dreta, Consul, l’encene-

dor preferit de Teresa Gimpera

A dalt, dues fotos d’Elsa Peretti 

per Gianni Ruggiero ( la de 

l’esquerra a la Pedrera el 1964; 

la de la dreta, a l’exterior del 

Bocaccio el 1970). A baix,  

Alicia Borrás en un retrat  

de Juan Antonio Cantí

paparazzi, i havia fotografiat actrius i reines de bellesa. 
«Vaja, una altra Miss...», vaig pensar. Va resultar que 
érem veïns. Vivíem als apartaments de Barba Corsini, 
a les golfes de la Pedrera. I ens vam enamorar...” El re-
sultat va ser un dels tàndems professionals/sentimen-
tals més productius de l’època, al més pur estil Bailey i 
Shrimpton. Ruggiero es va consolidar com el fotògraf de 
moda del moment, i Holmquist, la flamant Miss Nacions 
Unides 1964, com un dels rostres més sol·licitats, en un 
terreny dominat per estrangeres. “Aquí tot eren mani-
quins. Molt bones sobre la passarel·la, però els faltava 
rodatge davant la càmera”, afirma Ruggiero, “Entre les 
autòctones, amb prou feines n’hi havia cap d’experimen-
tada com a covergirl o model fotogràfica, que era el que a 
mi m’interessava. El mercat el copaven les estrangeres, 
que acostumaven a estar més preparades que les locals”.

Una de les primeres a trencar motlles va ser Teresa 
Gimpera. “Sí, quan jo vaig començar gairebé totes eren 

estrangeres, perquè aquí ser model estava molt mal vist. 
Però nosaltres vam saber reaccionar i reivindicar el nos-
tre lloc”, recorda. Aviat es faria forta sobretot en publi-
citat: “Durant dos o tres anys vaig anunciar de tot i més, 
la gent em coneixia com «la noia de la tele». Vaig arribar 
a tenir unes quantes exclusives”. No trigaria a procla-
mar-se reina d’un sector farcit de cares forasteres: Nico, 
Margit Kocsis, Patty Shepard o Margaret Peters, con-
testades per Gimpera i altres rostres nadius com Elena 
Duque, Nieves Navarro o Romy, popular per l’anunci 
del “chinchineando”, de Cinzano, i una de les primeres 
maniquins a fer el salt a la publicitat. Procedia de la casa 
Pertegaz, on era fixa i on havia compartit cabina amb 
Gimpera, que havia cridat l’atenció del modista arran de 
la seva omnipresència a la publicitat. “Pertegaz em va 
contractar algunes temporades. Però jo no he tingut mai 
l’esquelet d’una maniquí, i això el feia patir... Recordo 
que em deia: “Senyoreta Gimpera, amagui el sexi!”
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“El meu pare, que era 
sastre, va veure al diari 
un anunci de Pertegaz 

buscant maniquins. Hi va 
escriure i van respondre. 
En veure’m, Pertegaz va 

dir: «Me la quedo»”
alicia borrás

Publicitat d’Estrella del Sur amb 

Susan Holmquist per Gianni 

Ruggiero (1965). A l’esquerra, 

Susan Holmquist fotografiada  

per Ruggiero el 1969

Alicia Borrás per a Jantzen l’any 1966

A la dreta, ‘photocall’ a 

Bocaccio: Lucy, Romy, José 

María Fillol i Alicia amb 

acompanyant. A sota, anunci 

de brandi Carlos III amb 

Teresa Gimpera

Qui sí que tenia, i encara té, una estructura òssia de ma-
niquí perfecta era una altra de les fixes de la casa: la me-
norquina Alicia Borrás, avui una de les models madures 
més aclamades del país. “El meu pare, que era sastre, va 
veure al diari un anunci de Pertegaz que buscava mani-
quins. Hi va escriure i van respondre, així que vam aga-
far el vaixell cap a Barcelona. Pertegaz em va repassar de 
dalt a baix i ho va tenir clar de seguida: «Me la quedo»”. 
Així, va ingressar al planter de maniquins de la casa, per 
on també van passar Romy, Nieves Gil, Carmen Paré, 
Núria Valldaura, Montse Bulnes, Natàlia Gil, Encarnita 
Pacheco o Pilar Ruiz. Totes entre les millors de l’èpo-
ca: Romy, Pacheco, Borrás, Bulnes i Ruiz s’endurien el 
premi a la millor maniquí estatal en diferents edicions. 
Amb Holmquist, Gimpera i altres com Montse Riba, 
Francina, Paloma Cela, Carmen Abreu, Conchita Espar, 
Emilia Losier, Celia Vilariño, Carmina Hernando, Vicky 
Ballarín, Lucy Wroblewska o Regina Tarnow, van ser 
les encarregades de lluir la moda d’aquí quan es va �
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“Jo a Milà era paparazzi,  
i havia fotografiat actrius  

i reines de bellesa. Quan em 
van encarregar fotografiar 

Susan Holmquist, vaig pensar 
«Vaja, una altra Miss...»  
I ens vam enamorar...”

gianni ruggiero

començar a exportar. A París, amb la Moda del Sol, el 
paraigua del prêt-à-porter made in Spain impulsat pel 
dissenyador José María Fillol,  o amb l’alta costura a la 
Fira Mundial de Nova York del 64, on van ser descober-
tes les bessones Abascal, Ana María i Naty, l’única que 
conqueriria el mercat americà.

Amb tot, més d’una acabaria temptada per la publici-
tat, el cinema o els concursos de bellesa, que aleshores 
tenien prestigi i eren un bon trampolí, com en el cas 
d’Alicia Borrás, que el 1965 esdevindria la primera rossa 
d’ulls clars a posar-se la corona de Miss Espanya: “Vaig 
presentar-me a Miss Barcelona, a Sitges, on vaig ser 
dama d’honor. Però llavors la guanyadora va ser escolli-
da Miss Catalunya, i com que no podia anar al concurs 
estatal amb dos títols, el de la Ciutat Comtal va passar a 

les meves mans. Amb la banda de Miss Barcelona em van 
enviar a Miss Espanya, a Las Palmas. Vaig guanyar, i allò 
va ser un boom per a la meva carrera. Vaig trigar a ser-ne 
del tot conscient”.

Pel que fa al setè art, l’afortunada va ser Gimpera, 
que, després del seu debut a Fata Morgana, de Vicente 
Aranda, el mateix any que Borrás es proclamava Miss, 
s’acabaria consagrant com a actriu, convertida en una de 
les muses de l’Escola de Barcelona i, finalment, de tota 
la Gauche Divine. “Tots em volien fer de Pigmalió –re-
corda–, però si vaig aprendre alguna cosa aquells anys 
és que jo podia ser algú per mi mateixa, sense cap home 
al darrere. Va ser una època d’alliberament”. Convertida 
en icona per excel·lència del moviment, sobretot des-
prés de ser immortalitzada per Xavier Miserachs per al 
cartell de la discoteca Bocaccio, el quarter general de la 
Gauche, Gimpera no va ser l’única vinculada als cercles 
del divinisme d’esquerres. Susan Holmquist, Romy o 
Alicia Borrás aviat començarien a posar no només per 
a Ruggiero en editorials i catàlegs de moda, sinó també 
per als documentalistes divins: Maspons, Miserachs, 
Colita i Pomés, el geni de la publicitat. I a participar en 
les festes del Bocaccio i les desfilades en ple carrer Tuset 
o a freqüentar les reunions de Ca l’Estevet o l’Stork 
Club. També Montse Riba, la model psicodèlica, la rara, 
una mena d’híbrid entre Peggy Moffitt i Penelope Tree 
a la catalana. I més estrangeres: lrma Walling, la Bardot 
d’aquí; Karin Leiz, senyora de Pomés; o Elsa Peretti, que 
va debutar a la Barcelona divina abans de triomfar a 
Nova York amb Halston, Newton o Tiffany. 

Totes acabarien jugant un paper indiscutible en la ico-
nografia estètica de la Gauche Divine, i són protagonis-
tes de moltes de les imatges que van marcar tot un perío-
de. Potser els intel·lectuals i els artistes en van ser el mo-
tor, però, sens dubte, els anys divins no haurien sigut pas 
el mateix sense les seves it girls: les models i maniquins. 
Irrepetibles i, esclar: divines.  r

  

Romy per a Risk en una 
sessió fotogràfica també de 
Gianni Ruggiero (1965). A 
la dreta, “chinchineando”, 

amb Romy l’any 1964

 Susan Holmquist desfilant 
a la discoteca Bocaccio, 
fotografiada per Gianni 
Ruggiero el 1969



ENTREVISTAPERFIL

Sílvia Pérez Cruz 
El ‘Rar’ inicia una nova centúria de 
la mà de la música i la personalitat de 
la cantant Sílvia Pérez Cruz. En un 
número que repassarà les 100 portades 
de la publicació, el ‘Rar’ viatjarà a 
Granada per fer-hi un deliciós  tast de 
tapes i descobrirà algunes de les cases 
més meravelloses del món.
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el riu huangpu, un afluent del mític iangtsé, mos-
tra les dues cares de Xangai, una gran ciutat de 24 mili-
ons d’habitants. A una banda hi tenim el Bund, el passeig 
vora el riu on s’alinea el poder d’abans, amb edificis mo-
numentals de l’època colonial que acullen bancs, hotels, 
duanes, consolats... A l’altra banda del riu hi ha Pudong, 
el districte on s’alcen els gratacels de la nova ciutat finan-
cera. És com si tinguéssim a un costat el poder d’abans i a 
l’altre el nou poder, el que emergeix del boom econòmic 
de la Xina actual.

Al vespre, quan es fa de nit, als xinesos els agrada pas-
sejar pel Bund i fer-se fotos amb els gratacels Pudong al 
fons, o navegar amb els vaixells que t’ofereixen sopar a 
bord mentre una pantalla gegant emet publicitat de gran 
format. Forma part de l’encant de Xangai. I tot i que ara 

queda molt lluny, potser alguns xinesos recorden que, 
no fa tants anys, el districte financer no existia i que el 
nom oficial del Bund era Bulevard de la Revolució.

Però la Xina canvia molt de pressa, especialment d’en-
çà que el Partit Comunista va abandonar l’ortodòxia per 
endinsar-se en aquest oxímoron anomenat comunisme 
neoliberal. Es mengi com es mengi això, queda clar que,  
si Pequín és la capital política i cultural del país, a Xangai 
s’hi han abocat carretades de milions per convertir-la en 
una ciutat financera capaç d’enlluernar el món. Amb el 
permís de Hong Kong, esclar, però és evident que Hong 
Kong juga en una lliga a part, producte del lema “Un 
país, dos sistemes”.

No és fàcil comprendre la Xina, però Xangai pot ser una 
ciutat molt agradable si sabem triar el que ens inte-

‘El embrujo de Shanghai’ 
(1993) és una novel·la 

d’aventures de Juan Marsé. 
Estirant el fil del títol, Xavier 

Moret ens descobreix Xangai, 
símbol del ‘comunisme 

neoliberal’ de la Xina

per Xavier Moret,
periodista especialitzat en viatges

L’embruix de Xangai
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VIATGE

GUSTOS D’ORIENT
La cuina xinesa és molt àmplia i diversa,  
tan inabastable com el gegant asiàtic. En una me-
tròpoli com Xangai pots trobar-hi totes les varietats, 
també l’autòctona hu cai, especialment agredolça 
per la forta presència del sucre, la mel, la soja i el 
vinagre d’arròs. El porc és el rei, però el plat estrella 
és l’ànec a la soja, molt menys conegut que el lacat 
i cruixent de la capital pequinesa. El seu secret és 
l’elaborada preparació, que requereix molt temps i 
paciència. L’ànec es frega per dins i per fora amb sal 
marina, es premsa i se submergeix en salsa de soja 
durant tres dies. Un cop preparat, es cuina dues ho-
res al vapor. És la característica cocció vermella de 
la zona. Una alternativa més assequible i igualment 
deliciosa són els imprescindibles dim sum,  
les crestes amb tota mena de farcits fetes  
al vapor que criden els passejants des de  
qualsevol parada de carrer.

M
IC

H
EL

L 
ZA

PP
A

 /
 F

LI
CK

R

LA
N

D
ER

 U
GA

RT
E/

FL
IC

KR



[22]

J. MARSÉ   ‘EL EMBRUJO DE SHANGHAI’  XANGAI

A Xangai es construeix 
de pressa i cada any s’ha 
d’actualitzar la llista de 

gratacels. El més alt, fins 
ara, és l’edifici Shanghai 

Tower, de 632 metres

la Shanghai Tower, de 632 metres, que és també el més 
alt de la Xina i el segon del món. El segueix el Shanghai 
World Financial Center, de 492 metres, i n’hi ha una vui-
tantena que superen els 170 metres. 

Ara bé, segons un rumor que circula per Xangai, si al 
barri de Pudong no s’hi havia construït abans era perquè 
els aiguamolls no oferien una base fiable. Amb tants edi-
ficis com s’hi han fet els últims anys, es diu que el terreny 
del barri va cedint uns mil·límetres cada any. Si això fos 
cert, seria una metàfora impagable dels possibles peus 
de fang de l’economia xinesa. Els xinesos i els turistes, 
però, aliens a aquests rumors, continuen comprant com-
pulsivament a Nanjing Road, el carrer comercial per ex-
cel·lència de Xangai. Surt del Bund i va fins a la plaça del 
Poble, i la multitud va en augment a mesura que avança el 
dia. Les botigues ofereixen tots els gèneres possibles, tal 
com pregonen els grans neons, i als voltants hi ha restau-
rants populars on pots menjar a bon preu, una mica més 
car si tries plats com el del deliciós ànec lacat. L’arròs no 
cal demanar-lo; és com el pa a la Xina. Sempre te’l porten 
a taula, a menys que vagis a un dels restaurants de cuina 
europea que proliferen últimament a Xangai.

La plaça del Poble, al final de Nanjing Road, és un gran 
espai de dimensions proporcionals a la grandesa de la 
Xina, un país de 1.500 milions d’habitants. Aquí hi tenim 
la zona verda del parc del Poble, inaugurat el 1952 on 
abans hi havia el Shanghai Race Club, fundat pels brità-
nics el 1862. On abans hi corrien els cavalls, ara hi va la 
gent de Xangai a passejar i a respirar natura. Com a con-
trast amb la calma del parc, la gran estació de metro de 
la plaça del Poble permet veure el continu anar i venir de 
les multituds que s’afanyen a traslladar-se d’una punta a 
l’altra de la gran ciutat.

ressa. Al Bund, per exemple, val la pena visitar el Peace 
Hotel, que té l’origen el 1926. La part nord porta el nom 
de Sassoon House, en homenatge a la família fundadora. 
El va fer construir Victor Sassoon, un comerciant típic 
del Xangai de fa cent anys. Era un jueu sefardita d’ori-
gen iraquià, educat a Cambridge, amb negocis a Xangai, 
Hong Kong i l’Índia. El Peace Hotel va viure temps difí-
cils en el període maoista, però va recuperar l’essència i 
avui s’hi pot viure l’ambient del Xangai d’abans, de la ciu-
tat que va emergir com un imperi comercial multinaci-
onal on francesos, britànics i russos, entre d’altres, feien 
negocis que es relacionaven al començament amb l’opi.

D’aquell temps, quan la ciutat estava dividida segons 
les diferents nacionalitats, en queda encara avui un aire 
de misteri made in Shanghai i l’agradable barri de la con-
cessió francesa, que va tenir vida pròpia entre el 1849 i el 
1943. Encara avui, els edificis colonials i els jardins fan 
que sigui un lloc elegant on val la pena viure-hi.

Hi ha una pel·lícula de Spielberg, basada en un llibre 
autobiogràfic de J.G. Ballard, L’imperi del sol, que re-
trata molt bé l’ambient d’aquell Xangai colonial, però si 
haguéssim de triar un autor que ens expliqués el Xangai 
d’avui seria sens dubte el xinès Qiu Xiaolong, que en les 
seves novel·les negres, com Muerte de una heroína roja, 
sap proporcionar-nos les claus per comprendre els can-
vis viscuts per la ciutat. Juan Marsé, per la seva banda, 
ens va parlar a El embrujo de Shanghai de la ciutat mis-
teriosa, somiada.

Però érem al Bund, observant el Xangai d’abans. Ara 
hauríem de travessar el riu, si pot ser pel túnel de via-
nants ple de llumets de colors, per anar a visitar el barri 
de Pudong, a la ribera est del riu Huangpu. La moderna 
torre de comunicacions, l’Oriental Pearl Tower, és aquí 
la gran referència. Fa 470 metres i des del mirador més 
alt tens unes vistes excel·lents dels gratacels de Pudong, 
del riu i del Bund. Però, com que la torre data del 1995, 
ja hi ha al seu voltant alguns edificis que la superen en 
alçada. A Xangai es construeix de pressa i cada any s’ha 
d’actualitzar la llista de gratacels. El més alt, fins ara, és 

Vista interior  

de la Jin Mao Tower, 

que, amb 420,5 

metres d’alçada,  

és el quart edifici  

més alt de Xangai
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VIATGE

A la mateixa plaça hi ha museus que permeten apro-
fundir en la història i la delicadesa de l’art xinès, però per 
copsar tot això potser és millor anar a la Ciutat Antiga, 
que no queda gaire lluny. Els jardins Yu, amb les seves 
casetes d’estètica oriental, estanys i peixets, són com la 
Ciutat Prohibida de Xangai. El basar Yuyuan, per la seva 
banda, permet comprar tota mena d’objectes antics, en-
tre els quals mai falten els llibrets rojos de Mao i tota la 
parafernàlia de medalles, estatuetes i cartells maoistes. 
La casa de te Huxinting, situada al mig d’un estany, és un 
bon lloc per reposar i aprendre sobre la sorprenent va-
rietat dels tes xinesos. Al mateix barri hi ha el City God 
Temple, també anomenat Chenghuang Miao, on es pot 
constatar la debilitat que senten els xinesos d’avui pels 
déus tradicionals. Un altre temple famós és el del Buda 
de Jade Blanc, on hi ha una gran estàtua de Buda portada 
de Birmània per mar el 1882.

A Xangai sorprèn veure com conviuen els dos mons 
xinesos: tradició i modernitat. En aquest sentit, et des-
col·loca constatar com al costat mateix dels temples 
antics s’alcen altíssims edificis d’apartaments construïts 
fa pocs anys. I és que Xangai, com ja he dit, no para de 
créixer. Un altre focus d’atracció del Xangai més modern 
el tenim en el circuit de Fórmula 1, situat a 35 quilòme-
tres de la ciutat i inaugurat el 2004. S’hi pot anar amb 
la línia 11 del metro i, un cop allà, t’adones que la seva 
imatge de modernor contrasta amb el lent avançar de les 
barcasses que arriben a la ciutat pel riu. Una vegada més, 
les dues cares de Xangai, la gran ciutat embolcallada en 
un tel de misteri, sorprenen el viatger. r

Fotografia de la construcció de la  Shanghai Tower, l’edifici més alt de la ciutat
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J. MARSÉ   ‘EL EMBRUJO DE SHANGHAI’  XANGAI  SHANGHAI TANG   LUXE XINÈS

L’augment de la classe 
mitjana-alta al gegant 

asiàtic és terreny adobat 
per al mercat del luxe, 

que també ha vist 
florir diverses marques 
‘premium’ autòctones, 

com Shanghai Tang

L’última gran  
muralla xinesa 

en menys de deu anys, la xina ha redefinit el panora-
ma global del segment premium dins i fora de les seves 
fronteres, un fenomen imparable malgrat la recent re-
culada en l’economia del gegant asiàtic i la contracció de 
les divises internacionals. El mercat del luxe xinès mou 
avui entorn els 15.000 milions d’euros, segons un estudi 
global elaborat pel centre Fung Business Intelligence. 

La clau del desenvolupament en la pròxima dècada 
serà comprendre la imminent expansió de la classe 
mitjana-alta xinesa i els seus hàbits d’oci i compra. La 
consultora McKinsey & Co estima que, quan arribi el 
2022, aquest segment de consumidors haurà sobrepas-
sat el 54% de la població (el 2012, en representava un 
14%), amb salaris d’entre 14.400 i 31.000 euros anuals. A 
aquesta població emergent caldrà sumar-hi l’elit xinesa, 
pionera a sortir del país per explorar el luxe occidental i 
amb fortunes que sobrepassen actualment els 1,3 mili-
ons d’euros per cap, segons informa la firma Bain & Co. 

Amb el desembarcament de les firmes internacionals 
de luxe a Àsia, la clientela xinesa ha anat acumulant un 
coneixement detallat de l’oferta europea, dels seus codis 
estètics i sobretot dels mecanismes de distinció que po-
den proporcionar-li. L’ascendent turisme xinès en paï-
sos com França, Espanya, Anglaterra i Itàlia pot enten-
dre’s també com una conseqüència del desig de conèixer 
de primera mà la història i el savoir faire del luxe del Vell 
Continent. Entrar en contacte amb les marques de luxe 
in situ implica un augment d’estatus que va més enllà del 
que ja proporciona un viatge intercontinental. La com-
pra de béns de luxe aporta un record memorable i, per 
tant, certa fidelitat: adquirir un bolso Chanel a Xangai és 
una afirmació personal i social, però fer-ho en el mític 
número 31 de la Rue de Cambon a París posseeix un va-
lor afegit innegable. 

Barcelona és un dels destins preferits del turisme xi-
nès a Europa. El passeig de Gràcia concentra les cases de 
moda més importants del món, és fàcil accedir-hi i estan 
envoltades de patrimoni arquitectònic. Les vendes en 

aquest carrer representen el 27,6% del total d’adquisi-
cions lliures d’impostos dels turistes extracomunitaris 
de tot Espanya. La xinesa és la primera nacionalitat de 
compra: suposa un 39% del total i gasta una mitjana de 
1.550 euros per persona amb un interès marcat per la 
moda, la rellotgeria i la joieria d’alta gamma, segons un 
estudi de Global Blue. 

Fins fa poc, el prototip del client asiàtic era de consu-
midor molt sensible a la marca, addicte a la logomania i 
amb tendència a certa ostentació. Ja no: els millennials 
xinesos, la generació dels petits emperadors, tal com se’ls 
ha batejat, és post anys noranta i integra joves –molts, 
educats a l’estranger– que estan al dia de les macroten-
dències i utilitzen internet i les xarxes socials per co-
municar-se. Aquests fills únics busquen experimentar 
el luxe i ja no es conformen amb un monogram de Louis 
Vuitton, un bolso de Lady Dior o un rellotge de Cartier

El codi aliè no és suficient i neix un luxe propi, de la 
Xina per als xinesos, però també per als estrangers: el 
made in China premium no renuncia a conquerir el mer-
cat exterior. Ensenyes com Shanghai Tang han liderat el 
moviment sota premisses mundialment conegudes: sas-
treria imperial, vestits qipao, colls mandarins. Un story-
telling potent i ric en matisos, que reinterpreta 5.000 
anys de tradició amb un enfocament modern, afegint-hi 
brodats, sedes precioses, caixmir de Mongòlia, porcella-
nes i ossos. Demostrant bon olfacte, la companyia finan-
cera Richemont va ser un dels primers grups estrangers 
a invertir en la marca.

 Hi ha més empreses xineses que han començat el 
camí cap a la internacionalització. És el cas de Shiatzy 
Chen, creadora del New Look de la Xina el 1978 a Tapei 
amb la seva marca de ready-to-wear, que proposa silue-
tes avant-garde i d’estil contemporani. O el de Ne.tiger, 
nascuda el 1982 de la mà del dissenyador Zhang Zhifeng, 
actual president de l’Asian Fashion Federation of China. 
Per ser reconeguts mundialment, els dissenyadors de 
les marques han de planificar una estratègia eficaç de 
relacions públiques i posicionament. La dissenyadora 
xinesa Guo Pei ho ha sabut fer: va cridar l’atenció de les 
publicacions de moda i de tot internet quan Rihanna 
va assistir a la gala del Metropolitan Museum of Art de 
Nova York enfundada en un vestit groc seu en la inau-
guració de l’exposició China: through the looking glass, 
del Metropolitan. Pei és la primera dona de nacionalitat 
xinesa que és membre convidat en les desfilades d’alta 
costura a París, un requisit que ha de ser aprovat per la 
Federació Francesa i que significa un vot de reputació 
positiva de cara als compradors europeus i americans. 

El drac ha deixat de dormir i això resumeix l’agitat des-
pertar del luxe de la Xina cap a una nova era, on potser 
l’última gran proesa serà que el mateix client xinès reco-
negui i s’enorgulleixi de l’enorme potencial i talent que 
s’amaga dins de la seva gran muralla. r

per Fernando Aguileta de la Garza,
consultor associat a Sofoco,  

periodista i professor especialitzat  
en gestió de moda i cultura visual
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J. MARSÉ   V. ARANDA  ACTRIUS

Vicente Aranda:
muses, actrius, dones

és molt curiós el que passava amb Vicente Aranda. 
Moltes de les seves protagonistes, en acabar un rodatge, 
deien que mai més tornarien a treballar amb ell. Però 
tornaven. Vicente Aranda tenia alguna cosa especial que 
les atreia. Quan va morir als 88 anys totes les actrius que 
van anar a dir-li adéu parlaven bé de la seva relació. Això 
és normal. Un s’ha de morir per convertir-se en sant. 
Però, en el cas de Vicente Aranda, el més interessant és 
que algunes d’aquelles que havien dit “mai més”, en par-
laven bé estant viu ell, reconeixent el que n’havien après 
i el que havia fet per elles.

Aranda va dirigir 25 pel·lícules al llarg de 44 anys. 
Sempre amb protagonistes femenines molt potents. Als 
seus inicis, quan encara no tenia definida una línia prò-
pia, va treballar amb Teresa Gimpera, una model rossa 
i molt moderna a qui va convertir en el centre de Fata 
Morgana (1965). A Las crueles (1969) va repetir amb ella, 
però l’actriu principal era una francesa molt elegant, 
Capucine. Aranda buscava i no trobava. Va provar de nou 
amb una rossa, Maribel Martín, i una morena, Amparo 
Muñoz. Cap de les dues va tenir continuïtat, encara que 
ell hauria volgut fer més coses amb la Miss Univers.

Va ser a la sisena pel·lícula, quan ja feia deu anys que 
dirigia pel·lícules, que Aranda va trobar per fi l’actriu 
que encarnaria durant vint anys les seves obsessions 
més profundes. Una noieta de quinze anys, desinhibida i 

sense problemes que, des de Cambio de sexo (1977) fins a 
Tirant lo Blanc (2006), va col·laborar amb ell divuit vega-
des (tretze pel·lícules i cinc capítols d’una sèrie de TVE). 
Victoria Abril va néixer a la pantalla gran amb Vicente 
Aranda, i Aranda va construir la seva obra a partir de la 
veu, la mirada i la força de Victoria Abril. V.A. i V.A. són 
sigles unides en la història del cinema espanyol. “De to-
tes les actrius que han treballat amb mi, Victoria Abril 
ha sigut la millor. Ho fa molt bé tot”, va dir el director 
en una de les seves últimes entrevistes. Quedava lluny el 
desacord que els va distanciar i del qual cap dels dos es 
volia recordar, com queda palès en un text que Victoria 
Abril li dedicava el 2002: “Quan no sé què fer amb un di-
rector o una seqüència, si penso que és per a tu, trobo la 
via que dissipa els meus errors...”

En l’era Abril hi va haver altres actrius. Bibi Andersen, 
per exemple, que va debutar amb ell al mateix temps 
que Victoria Abril a Cambio de sexo. Andersen tenia 
vint-i-tres anys i era un transsexual d’una gran bellesa. 
Aranda li va obrir les portes d’un món nou, el cinema, i 
va ser el primer a reconèixer que “era una dona molt in-
tel·ligent”. O Maribel Verdú, sempre com a contrapunt 
d’Abril. Aranda va descobrir Verdú a El crimen del ca-
pitán Sánchez, l’any 1984, quan ella tenia catorze anys. 
Després van fer Los jinetes del alba (1990) i Amantes 
(1991), una de les millors pel·lícules de tota la història 
del cinema espanyol. Aranda s’estimava molt Verdú: 
“Em sona a joventut i cascavells. S’ofereix a la vida amb 
alegria, reparteix les seves ganes de viure per allà on va”. 
I Verdú estimava Aranda: “No conec cap director a qui 
li agradi tant que li aportin idees. El Vicente et dirigeix 
sense que te n’adonis”.

En dues ocasions Aranda va haver de renunciar a 
Victoria Abril pels condicionants de les coproduccions. 
Les dues vegades, Fanny Pelopaja (1984) i El amante 
bilingüe (1992) –tercera de les quatre adaptacions cine-
matogràfiques que faria de les novel·les de Juan Marsé– 
se’n va penedir. Ni Fanni Cotençon ni Ornella Mutti te-
nien la vitalitat i l’entrega de l’animal cinematogràfic que 
era Victoria Abril. L’actiu tampoc va fer La pasión turca 
(1994), però aquí Aranda hi va sortir guanyant, perquè 
Ana Belén era perfecta en la seva austeritat castellana 

Juan Marsé sol 
renegar de les versions 

cinematogràfiques  
de les seves novel·les, 

incloses les pel·lícules de  
Vicente Aranda, el més 

prolífic a l’hora d’adaptar-lo.  
Nuria Vidal explora l’obra 
del cineasta català a través 

de les seves muses

per Nuria Vidal

Maribel Verdú, 

Jorge Sanz i Vic-

toria Abril el 1991 

en l’estrena del film 

‘Amantes’
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per encarnar aquesta estranya i desbocada passió. Al 
final del rodatge, ella estava molt esgotada, però no va 
dubtar a tornar a treballar amb el director a Libertarias 
(1996), on Aranda va reunir un planter de milicianes 
entre les quals no faltava Blanca Apilánez, una mena 
d’actriu fetitxe que apareix en petits personatges en sis 
de les seves pel·lícules. Dos anys abans de morir, en un 
llibre homenatge coordinat per Sara Majarín Andrés, 
Ana Belén deia en un dels pròlegs (els altres els escrivien 
Victoria Abril i Álvaro del Amo): “Als teus vuitanta-sis 
anys ets com un mirall en què veig amb emoció els meus 
pares i altres éssers estimats, persones de la generació 
anterior a mi que van lluitar pels seus ideals. Mai et re-
cordo enfadat! Només t’he vist exaltat en algun cas con-
cret, però de forma prudent, sense cridar ni encendre’t 
d’ira com altres directors, que arriben a fer por... Tu has 
sigut sempre respectuós, amable i conciliador”.

Després de separar-se de Victoria Abril, Aranda no va 
tornar a trobar cap actriu amb qui s’entengués de ma-
nera tan natural. Les seves tries a vegades eren un èxit: 
Aitana Sánchez-Gijón a Celos (1999) està esplèndida. 
Aranda hi reconeixia una combinació de fragilitat i força 
i una bellesa transparent. I Sánchez-Gijón li tornava el 
compliment dient: “El recordo com un dels grans direc-
tors d’aquest país”. En aquesta pel·lícula hi tenia un petit 
paper una actriu que li agradava molt a Aranda, María 

Botto, que va treballar amb ell tres vegades. També va 
funcionar molt bé Pilar López de Ayala a Juana la Loca 
(2001). En una entrevista de l’època el director deia que 
López de Ayala l’havia enlluernat: “Va ser una troballa. 
Aviat vaig descobrir que, a més d’una boníssima actriu, 
la Pilar era una gran treballadora”. Altres no van tenir 
tanta sort. Paz Vega, per exemple, potser era massa mo-
derna per ser la protagonista que ell volia i tot i així la 
seva Carmen és sens dubte una de les millors que s’han 
fet en cinema.

Les tres ultimes pel·lícules d’Aranda, Tirant lo Blanc 
(2006), Canciones de amor en Lolita’s Club (2007) i Luna 
caliente (2009), tenen moltes protagonistes femenines, 
algunes amb una llarga trajectòria –Leonor Watling, 
Íngrid Rubio–, i d’altres que encara esperen el moment 
de fer el salt cap a papers més importants –Yohana Cobo, 
Thaïs Blume–. Aquestes tres pel·lícules són, en certa 
manera, maleïdes. No estaria malament tornar a revi-
sar-les sense que ens condicionin els prejudicis de la 
idea tòpica del “director eròtic”, que tant neguitejava 
Aranda. Potser tindríem una sorpresa. r
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J. MARSÉ   B. MARSÉ

La gran sorpresa
estava orgullosa de la meva idea, que se’m va acu-
dir al cotxe, en una d’aquelles eternes caravanes de diu-
menge. Pels 50 anys del meu pare el sorprendria amb 
un àlbum amb totes les notícies de premsa (sobre ell, 
s’entén) aparegudes fins avui (finals del 1982). L’agència 
Carmen Balcells em va fotocopiar el material que te-
nien. Articles, ressenyes i entrevistes que vaig anar reta-
llant i enganxant en dues llibretes amb espiral, adornant 
de tant en tant amb dibuixets i sanefes d’allò més cursis 
–tant blanc i negre em semblava insuls– i missatges in-
timidatoris del tipus: “T’agrada? Doncs és teu. T’agrada 
o no? Doncs ho he fet jo per a tu. Aquest és el meu regal, 
t’agrada o què?” 

Ho duia a terme en secret, en tornar de l’escola a les 
tardes. Acabava de començar el curs 1982/83. Tenia 12 
anys, encara no havia llegit cap novel·la del meu pare ni 
seguia la premsa escrita; encara que començaria a fer-ho 
(les dues coses) a partir de llavors. Llegia el gruix de les 
notícies només per damunt, més preocupada perquè no 
em descobrissin, o per retallar recte i que no se m’en-
ganxessin unes pàgines amb unes altres. Em van cridar 
l’atenció coses com que, amb cinc novel·les publicades i 
dos fills, “encara no vivia de la literatura”. O el cognom 
mal escrit aquí i allà. “Marce”, “Mercè”, “Marset”. Però 
no les referències que trobava sobre el seu aspecte i ca-
ràcter. “Porta texans, calça sandàlies, fuma sense parar”. 
“És tímid, tranquil, cordial, descregut”. Sobretot, em va 
xocar un titular: “Perilla la vida de Juan Marsé?” Era del 
diari Excelsior, datat del 12 d’agost del 1973, de lletra tan 
petita i borrosa que vaig haver de fer servir una lupa per 
saber si perillava o no la vida del meu pare, i per què. Es 
tractava de la (exaltada) entrevista d’un periodista mexi-
cà, via conferència telefònica (que vaig suposar exaltada 
també), al guanyador “absolut, sorprenent i impondera-
ble” del I Premi Internacional de Novel·la Mèxic, Juan 
Marsé, de 34 anys, a qui entre altres coses preguntava 
si s’havia plantejat si la seva novel·la podria implicar-li 
“inconvenients”, i si no convindria anar pensant en la 
seva “sortida” del país. Però bé, vaig pensar, què ha es-
crit? Vaig continuar llegint. “Prepara un altre llibre” 
(bé, potser un altre premi…); “Va començar a treballar 
als 13 anys” (vaja, pobret, només un més que jo…); “Porta 
el cognom dels seus pares adoptius” (Com?... Què?) 
Estupefacta per la revelació, de la qual no sabia res fins 
a aquell moment, vaig seguir empunyant la lupa fins que 
vaig trobar els detalls de la història en les seves pròpies 
paraules. “Vaig néixer el gener del 1933. La meva mare 
va morir en el part i el meu pare em va abandonar a uns 
cosins perquè em cuidessin. Poc després, el meu pare, 
que era taxista, va recollir casualment uns passatgers a 
la mateixa clínica en la qual havia nascut jo i havia mort 
la meva mare. Era una altra tragèdia: esperaven un fill  
i havia nascut mort. Aquella parella són avui els meus 
pares”. (Que els meus avis, Pep i Berta, no eren els meus 
veritables avis? I qui eren?!) “La legalització no va tenir 
efecte fins que vaig començar a escriure, els meus pa-
res són gent modesta i no podien sufragar les despeses 
d’adopció. Jo mateix ho vaig fer amb els diners que vaig 
guanyar de la meva primera novel·la”. 

El dilema que em va plantejar un descobriment tan 
sorprenent, si dir-l’hi o no a la meva mare i al meu ger-
mà, em va arruïnar les festes de Nadal. Però al final vaig 
guardar el secret, vaig acabar la segona llibreta i, el 8 de 
gener del 1983, li vaig lliurar la gran sorpresa i em vaig 
mantenir callada i expectant fins que va sortir el retall en 
qüestió, i llavors el vaig assenyalar amb el dit. 
–És veritat això?– li vaig preguntar. 
–Ah, sí– va contestar el meu pare, i va seguir fullejant  
el seu àlbum, molt complagut. r

Berta Marsé  
rememora per al ‘Rar’ 

l’episodi a partir del qual 
es va assabentar d’una 

part de la història del seu 
pare que ningú no  

li havia explicat

per Berta Marsé, 
escriptora

Fotografia de l’àlbum  

familiar dels Marsé que data 

de principis dels 70. A la 

dreta,la Berta asseguda sobre 

el seu pare, Juan Marsé 
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Marsé before Marsé In the interview he 
gave to ARA newspaper at his home in Barcelona 
last March, which was published on 10th April, on 
occasion of the presentation of his new novel Esa 
puta tan distinguida (Lumen), Juan Marsé refu-
sed to speculate about how his life would have 
been if things had gone differently. As he com-
mented, “I don’t tend to ask myself what if?”  But 
the temptation to enter into alternative realities 
was there from the beginning, ever since Juan 
Marsé, born on the 9th of January 1933, was first 
named Joan Faneca Roca, only receiving the 
name by which he is known today when his mot-
her died of complications related to the delivery, 
and he was adopted by Pep Marsé and Alberta 
Carbó. Some time ago, he stated that he may 
have written his novels in Catalan in a different 
historical context. When he was asked about that 
issue in the previously mentioned interview, a 
door opened up on a parallel universe in which 
his most emblematic novel does not exist. “If I 
had been educated in Catalan at school, which 
would have been normal in a normal country, 
things could have gone quite differently. Perhaps 
the marginalised, Spanish-speaking Pijoaparte 
wouldn’t have met with such rejection and would 
have been better integrated into society, and 
then Teresa wouldn’t have fallen for the misun-
derstanding that drives the plot of the novel – she 
wouldn’t have taken him for a working class mili-
tant who wants to bring about the revolution ins-
tead of what he really is: a criminal low-life who 
wants to find a place in high society”.

But since it is true that following speculative 
forks in the road tends to work well in fantasy 
fiction and practically nowhere else, and that 
we want to have Marsé’s work in its entirety, as 
it really is, including, of course, the misunders-
tood fascination unleashed by  Last Evenings 
with Teresa, the history of an  amour fou  that is 
essential for an understanding of Spanish nar-
rative fiction in the 20th century, we are going to 
analyse some of the key factors in the writer’s life 
and work. The irony, of course, is that since they 
come straight from the horse’s mouth, and Marsé 
is well aware that memory is deceptive and aims 
either to exonerate us from the sins of our past 
or to be a whore who sells herself to the highest 
bidder, any of the following could very well be a 
fabrication.
1. GROWING UP IN THE NEIGHBOURHOOD As 
a child, Marsé lived with his family in Carrer 
Escorial, on the corner of Carrer Martí, and mi-
xed with the children in the Salut neighbourho-
od. They played football in streets without tra-
ffic, while their parents spent their time in the 
dim and gloomy taverns of the post-war era. One 
of the places where the children went to pass 
their time was Parc Güell, which at that time 
was unkempt and neglected and frequented by 
homeless tramps at night rather than by dayti-
me hordes of Japanese tourists. One of the aut-
hor’s key experiences, which explains in part his 

obsession with marginal, wild characters, was 
getting to know the rough kids who came down 
from the neighbourhood of El Carmel and El 
Guinardó, “unschooled kids with shaven heads 
and awful personalities who picked fights with us 
and stole our balls… we were afraid of them even 
though we all played together”.
2. GIVE ME DICKENS For family reasons, Marsé 
was obliged to abandon his studies at the age of 
13 and go to work in a jeweller’s workshop. That 
was to have a major impact on his cultural edu-
cation, which he had begun with comic books, 
kiosk paperbacks and, especially the double bill 
sessions at his local cinemas, to which he often 
had free access thanks to the fact that his father 
worked for the council, providing cleaning and 
pest-control services. The fact that he did not 
attend university and never went on to join the 
circles of the cultural elite prevented the young 
Marsé from making the leap to more highbrow 
and classical reading and he was marked forever 
by his interest in literature that “is not about ide-
as but rather pure narrative, imagination, adven-
ture and even deliria…” Forced to choose betwe-
en Dickens and Joyce he would always plump for 
the former.
3. THE PHONY WORKING MAN  Juan Marsé 
enjoyed greatly all of the manual jobs he did in 
the workshop: melting down gold, laminating, 
making the pieces of jewellery… The works-
hop employed 60 people and supplied both 
private commissions and retailers. At the end 
of the 1950s, he won a short story competition 
and completed the manuscript of his first no-
vel, Locked up with a Single Toy, which he delive-
red by hand to the offices of the publishing com-
pany Seix Barral. “That seemed to be the most 
modern and progressive way of doing it,” given 
that he didn’t know anyone there. In any case, 
he still did not know if writing was his vocation, 
much less a possible career for him. In order to 
earn some extra money, he collaborated in the 
evenings with the magazine  Art-Cinema. “I was 
very badly paid and had to do a bit of everything: 
I was the film and theatre critic, and I even wrote 
an agony aunt column for which I just made up 
questions supposedly sent in by women readers. 
It wasn’t very serious, certainly”.

One day, when he went home for lunch, his 
mother told him that they had called from Seix 
Barral, asking him to drop by. At the publisher, 
he was greeted by the literary director Joan Petit, 
alias “El Savi”, who introduced him to the publis-
her Carlos Barral, manager Jaime Salinas and 
the in-house consultant Jaime Gil de Biedma, 
who would become one of his closest friends. 
They were all enthusiastic about Locked up with 
a Single Toy and were eager to publish it. It was 
only much later that Marsé came to realise that 
they had, in fact, fell in love with a false impres-
sion of what he was, taking him for a workman/
writer: a literary voice from the humble masses 
who was conspiring to bring down the dictators-
hip. The atmosphere at Seix Barral was very le-
ftish but the people there generally came from 
well-off families and had studied law or philo-
logy. Marsé didn’t give them the novels they ex-
pected but those champagne socialists, who were 
much more fans of Joyce than of Dickens, were 
not completely mistaken in seeing that he was 
made of different stuff, that he had his feet firmly 
on the ground more than his head full of muses. 
“People tend to say that they have been saved by 
literature and that they wouldn’t know what to 
do if they didn’t write, but I have always thought 
that if this writing thing didn’t work out I could 
always go back to the jewellery business”.
4. THE FAIRY GODMOTHER  Someone who had 
no doubts at all about Marsé’s brilliant future as 

a novelist was the literary agent Carmen Balcells, 
for whom he has always expressed unbounded 
admiration and gratitude. After leaving Seix 
Barral following disagreements with Carlos 
Barral, Balcells set up a literary agency and 
turned up one day at the writer’s house, where 
Marsé found her involved in a lively discussion 
with his mother. After she had promised to fight 
to the death for the rights to his books, Marsé 
told her that he didn’t know whether or not he 
had enough of a vocation to devote himself to 
literature. “I can assure you that you will write 
more novels,” she told him convinced.

And so it turned out. And none of those novels 
was to be more decisive than Last Evenings with 
Teresa, which was the result of the Spanish lan-
guage classes he taught at the Pasteur Institute 
in Paris, in which the conversations often strayed 
to imaginary stories of his childhood and the pic-
turesque fauna of the Carmel neighbourhood 
and the Chinese Quarter – extravagant tales that 
captivated his students, among them a beautiful 
girl who was in a wheelchair after suffering a car 
accident, who was the daughter of the pianist 
Robert Casadesus, and was named… Teresa.
5. DISAPPROVAL AND CENSORSHIP  While the 
book narrating the misadventures of Pijoaparte 
led to his writing career really taking off, and won 
for him the Bibloteca Breve prize, it also brought 
with it some headaches, such as the offence taken 
by Luis Goytisolo and Jaume Castellet at certain 
passages in the book making fun of them, but 
that was nothing compared to his brushes with 
the censor, who banned the first published versi-
on and delayed its publication (till 1966). Marsé 
had to travel to Madrid to negotiate the cuts and 
changes with Carlos Robles Piquer, Director 
General of Information. Marsé still remembers 
one of the most surrealistic moments of their 
lunch together at the Press Club in Madrid.

“CRP: For the benefit of some readers, we 
should remove some words. For example, on this 
page the word ‘breasts’ appears twice. Let’s chan-
ge it for ‘chest’.

JM: All right.
CRP: And here is says ‘thighs’. That has to go. 

¿Why don’t you just make up a word?
JM: I lack the talent.
CRP: Put ‘foreleg’.
JM: That isn’t a thigh.”

6. GIN The iconic gatherings of the wise men at 
Seix Barral took place at the publisher’s head-
quarters located at No. 219 Carrer Provença, 
in what was known as The Dark Room. “I kept 
both ears open and tried to learn”, Marsé has 
said. These gatherings would invariably relocate 
to a corner bar called Apeadero, where the poet 
Gabriel Ferrater dazzled everyone with his weal-
th of literary knowledge while booze flowed fre-
ely. “The history of that group would never have 
been written without Giró gin, Marsé has said. At 
that time, whisky was too expensive and everyo-
ne drank gin. Ferrater considered that brand 
to be the best in the world because he had the 
theory that, being a Catalan gin, they had saved 
money by not adding aromas, thereby making it 
even more gloriously dry”. — by Antonio Lozano
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The Models of Barcelona’s Gauche 
Divine Seductive and coquettish, sitting at the 
wheel of an open top sports car, a blond girl wa-
ves from the original cover of Juan Marsé’s no-
vel Last Evenings with Teresa (1966). The photo-
graph was taken by Oriol Maspons and the blon-
de was Susan Holmquist, a spectacular Danish 
girl and an iconic model in late 60s Barcelona, 
the city of the Gauche Divine, an elite group of 

English version
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leftish bourgeoisie who shook up the cultural 
and political scene in the city at the height of the 
Franco dictatorship - a circle of writers, archi-
tects, directors, photographers, singers, artists… 
and models.

Holmquist was also the inspiration for the 
song Conillet de Vellut (Velvet Bunny) by Serrat, 
with whom she had a very public affair: “the 
rabbit, away from the nest, cheated on me with 
every camera lens”. He was almost certainly re-
ferring to Gianni Ruggiero, an Italian who pione-
ered fashion photography in Catalonia and who 
later married Susan, who remembers: “I came to 
Barcelona because I wanted to promote Spanish 
haute couture and a photographer was needed 
to portray the collections being made here. One 
day, a friend of mine told me that a Danish en-
gineer who had settled in the city was looking for 
a photographer to work on his daughter’s book, 
who had just been voted Miss something-or-ot-
her. In Milan I had been a paparazzo and I had 
taken photos of actresses and beauty queens. 
“Just another Miss,” I thought to myself. It tur-
ned out that we were neighbours. We were both 
living in Barba Corsini’s apartments in the attics 
of La Pedrera. And we fell in love…” The result 
was one of the most productive professional/
sentimental partnerships of the period, in the 
style of Bailey and Shrimpton. Ruggiero became 
the top fashion photographer of the time and 
Holmquist became Miss United Nations 1964, 
and one of the most popular faces in a sector 
dominated by foreigners. “They were all like 
dummies. Very good on the catwalk but lacking 
experience in front of the camera,” claims 
Ruggiero. “Among the natives there was hardly 
anyone with experience of working as a cover 
girl or photographic model, which is what I was 
interested in. The market was dominated by fo-
reign models, who tended to be better prepared 
than the locals”.

One of the first to break the mould was Teresa 
Gimpera. “Yes, when I was starting out, nearly 
all the models were foreigners, because being a 
model here was something that wasn’t very well 
seen. But we managed to fight back and claim 
our place,” she remembers. She soon consolida-
ted her position, especially in advertising. “For a 
period of two or three years I appeared in all ty-
pes of TV ads and people spoke of me as “the girl 
from the TV” and I had a number of exclusives”. 
She was soon the queen of a sector dominated by 
foreign faces: Nico, Margit Kocsis, Patty Shepard 
and Margaret Peters, faced off against natives 
like Gimpera, Elena Duque, Nieves Navarro and 
Romy, who become popular for her “chinchine-
ando”, when advertising Cinzano, and was one of 
the first fashion models to make the transition 
to advertising. She emerged from the Pertegaz 
fashion house, where she was a house model and 
shared a dressing room with Gimpera, after at-
tracting the fashion designer’s attention due to 
her omnipresence in advertising. “Pertegaz hi-
red me for a number of seasons, but I never had a 
model’s shape and that unsettled him… I remem-
ber how he said to me, “Miss Gimpera, hide your 
sexiness!”

Someone who had, and still has, a perfect body 
shape for a model, was another of the Pertegaz 
house models: Menorca-born Alícia Borràs, who 
today is one of the country’s most acclaimed ma-
ture models. “My father, who was a tailor, was re-
ading a paper when he saw an advert by Pertegaz 
announcing that they were looking for models. 
He wrote to them and they wrote back so we took 
a boat to Barcelona. Pertegaz looked me up and 
down and made a decision then and there: “I’ll 
take her on”. That’s how I joined the firm’s sta-
ble of models, together with Romy, Nieves Gil, 
Carmen Paré, Núria Valldaura, Montse Bulnes, 
Natàlia Gil, Encarnita Pacheco and Pilar Ruiz. 
They were all among the best models of the time: 
Romy, Pacheco, Borràs, Bulnes and Ruiz all won 

the prize for the best Spanish model in diffe-
rent years”. Together with Holmquist, Gimpera 
and others like Montse Riba, Francina, Paloma 
Cela, Carmen Abreu, Conchita Espar, Emilia 
Losier, Celia Vilariño, Carmina Hernando, Vicky 
Ballarín, Lucy Wroblewska and Regina Tarnow, 
they were given the task of showing off local 
fashion when it was beginning to be exported. 
More than one would give in to the temptations 
of advertising, cinema or beauty contests, which 
enjoyed considerable prestige at the time and 
could be a useful launch pad for later success. 
That was the case of Alícia Borràs, who in 1965 
became the first blonde, blue-eyed Miss Spain.

As for cinema, the luckiest one was 
Gimpera, who, following her debut in Vicente 
Aranda’s  Fata Morgana, the same year that 
Borràs was proclaimed Miss Spain, and found 
herself becoming an established film actress, a 
muse to the Barcelona School and finally to the 
entire Gauche Divine. “They all wanted to do a 
Pygmalion on me,” she remembers. “But if there 
was one thing I learned at that time it was that I 
could become someone on my own merits, wit-
hout having a man behind me”. An icon of the 
movement per excellence, especially after being 
immortalised by Xavier Miserachs on a poster 
for the discotheque Bocaccio, the movement’s 
favourite haunt, Gimpera was not the only mo-
del with links to the leftist set. Susan Holmquist, 
Romy and Alícia Borràs soon began posing in pu-
blications and catalogues, not only for Ruggiero 
but also for other Gauche Divine chroniclers like 
Maspons, Miserachs, Colita and Pomés, the ad-
vertising genius. They all took part in parties at 
Bocaccio, in fashion shows held in the middle of 
Carrer Tuset and attended the gatherings at Ca 
l’Estevet or the Stork Club. Another example was 
Montse Riba, the psychedelic model, the “stran-
ge one”, a kind of cross between Peggy Moffitt 
and Penelope Tree, but Catalan style. And the-
re were other foreign models: Irma Walling, the 
local Bardot; Karin Leiz, the wife of Pomés; and 
Elsa Peretti, who debuted in divine Barcelona 
before going on to triumph in New York with 
Halston, Newton and Tiffany. 

They would all end up playing a major role in 
the aesthetic iconography of the Gauche Divine 
and appeared in many of the images that marked 
that period. Intellectuals and artists may have 
been the engine of change but that period would 
not have been the same without those it-girls: 
the models who were unrepeatable and, of cour-
se, divine. — by Ivan Costa
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The Big Surprise I was proud of the idea, 
which came to be in the family car, in one of 
those never-ending Sunday traffic jams. I would 
surprise my father on his 50th  birthday with an 
album with all of the press items (about him of 
course) that had been published until that time 
(it was late 1982). The Carmen Balcells Agency 
photocopied all the material that they had avai-
lable, including articles, reviews and interviews, 
which I cut out and stuck into two spiral note-
books, adorned with the occasional drawing and 
tweely traced borders since such large expanses 

of black and white looked boring to me. I also 
wrote messages like “Do you like it? Well, it’s 
yours. Do you like it or not? Well, I made it for 
you. It’s my present for you, do you like it or not?” 
  I did it all in secret, when I came home from 
school in the afternoons. I had just begun the 
1982/1983 academic year. I was 12 years old and 
had not then read any of my father’s novels; nor 
was I following the news in the press, though I 
would begin (to do both things) from that time 
on. At that time I scanned the papers for items 
about my father and I was more worried about 
being caught going through them or of crumpling 
the pages I wanted to use. But I was struck by the 
fact that, after publishing five novels and with 
two children,  he still cannot make a living from 
literature, and that his surname was often mis-
spelt: Marce, Mercè, Marset. I was not surprised 
by the references to his appearance and charac-
ter: He wears jeans and sandals and smokes inces-
santly. He is shy, quiet, polite and sceptical. But I 
was especially shocked by one headline: Is Juan 
Marsé’s life in danger?  It had been published 
in Diari Excelsior on the 12th of August 1973, in 
small print that obliged me to use a magnifying 
glass to find out whether or not my father’s life 
was really in danger. It consisted of a telepho-
ne interview by an (exalted) Mexican journalist 
with a 34-year-old Juan Marsé, the absolute, sur-
prising and imponderable  winner of the Mexico 
International Novel Award. Among other things, 
he was asked whether by chance his novel could 
create any inconvenience for him and whether it 
would be a good idea for him to start thinking 
about his  exit strategy  from the country. “But 
well,” I thought, “What has he written?” I carried 
on reading. He’s working on another book (good, 
perhaps another prize…);  He began working at 
the age of 13 (Oh, poor thing! Only one month ol-
der than me…); He took the surname of his adop-
tive parents  (What? Come again?) Astounded 
by that revelation, which I had had no notion of 
until that moment, I continued to scan the arti-
cle with the magnifying glass until I came across 
the details of his story told in his own words:  I 
was born in January 1933. My mother died at 
childbirth and my father gave me up to his cousins 
for them to look after me. Shortly afterwards, my 
father, who was a taxi driver, happened to pick 
up some passengers from the same hospital whe-
re I had been born and my mother had died. They 
told him another tragic story – the son they were 
expecting had died at birth. That couple are now 
my parents. (So my grandparents, Pep and Berta, 
weren’t my real grandparents? Who were they 
then?) The adoption did not come legally into ef-
fect until I began to write. My parents are people 
of modest means and couldn’t afford to cover the 
expenses of the adoption process. I paid for it my-
self with the money I earned from my first novel.

The dilemma that faced me after such a sur-
prising discovery - whether or not to say so-
mething to my mother and brother – ruined my 
Christmas. But in the end I decided to keep it a 
secret and I finished the second notebook. On 
the 8th of January I gave my father the big surpri-
se and kept my mouth shut, waiting expectantly 
until he reached the news cutting in question. 
When he did he pointed at it with his finger.
- “Is it true?” I asked him.
- “Oh, well, yes,” he replied and carried on con-
tentedly leafing through the album.  
— by Berta Marsé

     
traducció David Bridgewater



AUTORRETRATO (II) 
 
Siempre pertrechado para irse al infierno en cualquier momento. El ros-
tro magullado y recalentado acusa las rápidas y sucesivas estupefac-
ciones sufridas a los largo del día, y algo en él se está desplomando 
con estrépito de himnos idiotas y banderas depravadas. Las facciones 
se traban, compulsivas, antes de desmoronarse. Se trata de un sujeto 
sospechoso de inapetencias diversas y como deslomado, desriñonado y 
despaldado. Ceñudo, maldiciente, tiene la pupila desarmada y descreí-
da, escépticos los hombros, la nariz garbancera y un relámpago negro 
en el corazón de la memoria. 
 
No ha tenido mucho gusto en haberse conocido, habría preferido pasar 
de largo de sí mismo, pero acepta resignado el saludo hipócrita del 
espejo y la broma pesada de la vida: al nacer se equivocó de país, de 
continente, de época, de oficio y probablemente de sexo. Hay en los 
ojos harapientos, arrimados a la nariz tumultuosa, una incurable nos-
talgia del payaso de circo que siempre quiso ser. Enmascararse, dis-
frazarse, camuflarse, ser otro. El Coyote de Las ánimas. El jorobado 
del cine Delicias. El vampiro del cine Rovira. El monstruo del cine 
Verdi. El fantasma del cine Roxy. Nostalgia de no haber sido alguno de 
ellos. Es fláccida la encanadura facial, quizá porque la larga ensoña-
ción detrás de las máscaras imposibles, el aburrimiento y el alcohol 
y la luctosa telaraña franquista de casi cuarenta años abofetearon y 
abotargaron las mejillas y las ilusiones.  
 
El tipo es bajo, desmañado, poco hablador, taciturno y burlón. No se 
considera un intelectual, y soporta mal que le traten como si lo fue-
ra. Ama las tabernas y las papelerías de barrio y los flancos lumino-
sos de los quioscos que exhiben tebeos y novelas baratas de aventuras. 
Las banderas le producen auténtico terror. Come ensaladas y escribe a 
mano. Y en un país en el que nadie dimite jamás, ni aún después de ha-
ber probado algunos políticos su ineptitud o su cinismo ante el pue-
blo, él solo piensa en dimitir de todo, incluso de esta página.  
 
Pero no hay nada que le aburra tanto como hablar de sí mismo, así que 
basta. Vestido de diablo y ligero de equipaje -algunos discos, algunos 
libros (ninguno de Baltasar Porcel, por supuesto), algunas fotos- se 
va por fin al infierno. Abur. 
 
Juan Marsé per Juan Marsé
Fragment de ‘Señoras y señores II’, Tusquets Editores (1988)




