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Les places són un punt de trobada, un encreua-
ment de camins i de carrers, un lloc privilegiat
per reunir-se i xerrar tranquil.lament o l'á¡mbit
més idoni per organitzar qualsevol ma,nifestació
ciutadana. Les places de Barcelona guarden se-
crets que ens parlen de la história, de l'art, i que

amaguen centenars d'anécdotes sota els seus fa-
nals, en les seves fonts, sobre els ba¡rcs de fusta,

dins de cada está,tua de pedra que ens mira...

Qui diria que per l'espai que avui ocupa la plaga

d'Antonio López va passejar-se el senyor Miguel
de Cervantes fa cinc-cents anys? Qui no coneix la
importáncia de Ia plaga de Sant Jaume amb aquest
majestuós balcó de la Generalitat des del qual van
parlar els presidents Maciá, Companys o Tarrade-
llas? I gué ens suggereix eI nom de Bonet i Muixí,
amb una plaga que li van dedicar a Sants i que eI
poble coneixia com (Ia plaga de les bombesu?

Els secrets de les places de Barcelona recull els
trets més característics de les places més emble-
mátiques de Ia ciutat. En eI llibre s'explica la seva
tristória, les anécdotes, els fets que hi van succeir
i, fins i tot, el perqué les places estan dedicades a
personatges tan peculiars com Joan Capri o Car-
men Tórtola Valencia. entre d'altres.
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Era una gran plaqa oberta, i hi havia olor d'existéncia.

Una olor a gran sol descobert, a vent arrissant-lo,

w1 gran vent que passava Ia md per damwú dels caps, una gran ma que

ftegava els ftonts units i els reconfortava.

Cada plaqa és un melic

Quan varem acabar l'edició de la nostra obra E/s secrets dels car-
rers de Barcelona, vam adonar-nos d'un detall que gairebé se'ns
havia passat per alt durant la seva elaboració: parlávem poc de les
places de Ia ciutat, d'aquesta magnífica ciutat amb nom de dona.
Potser es tractava d'una simple casualitat, ja que la recerca d'a-
nécdotes i d'histdries interessants ens assotava d'un costat a l'al-
tre, rastrejant biblioteques o voltant d'un cantó a l'altre pels car-
rers de la nostra inabastablement infinita ciutat. Ens havíem ob-
lidat rastrejar les sinuoses petjades de places tan delicioses com
la de Prim (al barri del Poblenou) o tantes d'altres carregades
d'histdries misterioses, com la de Sant Josep Oriol.

De fet, una vegada reparada la falta, de seguida vam entendre
que valia la pena investigar i escriure sobre, per exemple, la gran
plaga de les Gldries Catalanes, aquesta joia inacabada de l'Eixam-
ple de Cerdá.

Des d'una imperdonable inconsciéncia havíem passat per alt
que una plaga és, per definició i antonomásia, l 'epicentre de les
trobades, l 'encreuament dels carrers i de cadascuna de les vides
que transiten per Ia seva pell, la miscel.lánia en moviment de per-
sones i mercaderies... L'origen, l 'arrel, la llavor i el melic de cada
histdria, de totes les históries amb bitllet d'anada i tornada.


