
Joan Amades diu que l’origen de l’ex-
pressió “casa de barrets”, com a de-
nominació popular dels bordells, és, 
segons el dir del poble, que un dels 
primers establiments que es van obrir 
a la plaça Reial de Barcelona va ser un 
bordell dissimulat sota l’aspecte d’una 
botiga de vendre barrets, instal·lada 
amb gran luxe. Tots els barrets costa-
ven un mateix preu i, si el client pagava 
amb una moneda de més valor, s’ente-
nia que estava en el secret del veritable 
tipus d’establiment i hom l’invitava a 
pujar a l’entresòl. L’establiment, asse-
gura Amades, va donar origen al quali-
ficatiu de “casa de barrets”, aplicat als 
bordells, “especialment als vergonyants 
i dissimulats”.

La plaça Reial va quedar enllestida 
l’any 1859. Aquell any ja feia un segle 
que s’havia publicat Fanny Hill, una de 

les novel·les eròtiques més llegides 
dels segles XVIII i XIX –i posteriors–, en 
la qual apareix una casa de tolerància 
dissimulada sota l’aparença d’un obra-
dor dedicat a la confecció de capells. 
La novel·la va circular a casa nostra 
en versió francesa. En aquesta llengua 
se’n van fer moltes edicions. El 1800 ja 
se n’havien fet catorze de diferents.

La mestressa o l’amo del bordell de 
la nova, elegant i distingida plaça Reial 
podia molt bé conèixer la novel·la de 
John Cleland i inspirar-s’hi, atès que 
va obrir-hi un establiment de luxe i ben 
dissimulat, com el la novel·la.

L’establiment anglès ocult darrere 
la capelleria era, diu Cleland, la casa 
de tolerància més segura, més formal 
i més seriosa de tota la ciutat, perquè 
tot es feia de tal manera que la decèn-
cia no posés cap entrebanc als plaers 
més llibertins, en la pràctica dels quals 
els selectes clients habituals havien 
descobert el secret, tan infreqüent i tan 
subtil, de conciliar tots els refinaments 
del gust i la delicadesa amb les formes 
més grolleres i més directes de satisfer 
la sensualitat. És a dir, un bordell com 
el que descriu Amades, vergonyant i 
dissimulat. 

LLIBRES

La poesia com a refugi de consol, com 
a darrera salvació on poder admetre 
tots els suposats errors. Eugénia de 
Vasconcellos neix a Faro el 1967. 
Freqüentà el curs de Llengua i Cultura 
Portuguesa de la Universitat de Lisboa 
i el curs de Psicologia Clínica de la Uni-
versitat Lusòfona d’Humanitats i Tecno-
logies. El 2005 publica poemes escrits 
entre 1985 i 1992. Ha col·laborat com 
a lletrista i escriu contes, assaigs i his-
tòries infantils. 

Durant la dècada de 1930, en aparta-
ments foscos de diverses ciutats fran-
ceses, Marina Tsvetàieva va escriure 
tres relats que fan sortir a la llum els 
llocs amagats de la infantesa de Tsve-
tàieva. El seu món, dominat per les tres 
emes –la mort, la mare i els mots–, és 
profundament sensorial, d’on acabarà 
brollant la seva poesia.  Prohibida a la 
Unió Soviètica fins a vint anys després 
de la seva mort, és una de les grans 
poetes de la literatura russa. 

Aquest volum aplega les quatre obres 
teatrals més significatives de Josep M. 
de Sagarra: La corona d’espines (1930), 
L’hostal de la Glòria (1931), El cafè de 
la Marina (1933) i La Rambla de les flo-
ristes (1935). Són quatre títols que van 
obtenir un gran èxit en el moment de la 
seva estrena, que van portar la carrera 
teatral de l’autor al seu punt més alt i 
que s’han mantingut des d’aleshores 
com a obres imprescindibles en el re-
pertori dramàtic en català. 

Les quatre obres més famoses 
de Josep M. de Sagarra
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