
Les darreres ombres de la nit eren atrapades per les primeres clarors de l’alba. Els fanals encesos feien una llum 
somorta. Passaven camions carregats amb caixes de fruites i de verdures. En Màrius tenia les galtes enceses i, 
amb els ulls humits, esguardava l’infinit. Fa com la mare, pensà la Natàlia. Tot d’una, en Màrius arrencà a plorar. 
Què et passa, per què plores?, preguntà. En Màrius tombà la cara, deixa’m, va dir, mentre una llàgrima li rellis-
cava per la galta. La Natàlia no sabia què fer. Si vols, me’n vaig... En Màrius no va respondre. La Natàlia s’aixecà i 
féu per anar-se’n. No, no te’n vagis, queda’t... digué en Màrius. Van estar-se una llarga estona sense dir-se res. En 
acabat, en Màrius s’aixecà i agafà en direcció a la Rambla. He tornat amb delit de comprendre, es deia la Natàlia, 
i no entenc gaire cosa... La fosca se n’anava pel darrera de Montjuïc, l’aire era net. Els sorolls de la matinada són 
diferents dels del capvespre, pensà la Natàlia, són més purs. En Màrius tenia els ulls brillants, «com els ulls color 
de maragda”. Quan travessaren la Via Laietana, en Màrius va dir, una vegada que havia barrejat oli amb tabac, 
oli?, féu la Natàlia, sí, el que surt de la reïna de l’haixix, doncs, una vegada que anava passat em creia que la Via 
Laietana era un túnel, o, més ben dit, un tub molt i molt llarg, un tub que no s’acabava mai, jo relliscava i m’ajupia 
per no caure, i vaig veure que érem als anys quaranta; com que m’ajupia, veia els turmells de les dones, turmells 
amb mitges clares, turmells rosats... Per què no vas voler fumar a ca l’Antoni?, volgué saber la Natàlia. Perquè no 
sabia què en pensaries... Escolta, com em veus, tu? No ho sé, em desconcertes. Tens la mateixa edat que la mare... 
La mare tot el dia es queixa, parla com a les novel·les de la ràdio. El pare és un cínic. En Màrius callà una estona. 
Aviat fotré el camp, tornà, faré com tu, me n’aniré ben lluny, no m’agrada aquesta ciutat. És com si s’enfonsés a 
poc a poc... La Natàlia va dir: jo també creia que aquesta ciutat s’enfonsava però a fora he comprès que la ciutat, 
la portem a dintre. En Màrius no digué res. Tot d’una, preguntà amb veu més normal, qui era en Julián Grimau? 
Per què m’ho preguntes? Perquè a l’Institut van repartir octavilles per allò d’en Puig Antich i parlaven d’un que 
es deia Grimau. La Natàlia va pensar, quantes coses, en aquests anys! En Grimau era un dirigent comunista que 
assassinaren l’altre any en què jo me’n vaig anar, per la primavera. Quan te’n vas anar, tu, l’any de la neu a Bar-
celona?, preguntà en Màrius. Sí, l’any de la neu a Barcelona. I l’any de les riuades, afegí. Vols saber una cosa?, va 
fer en Màrius, doncs que aquest país em fa fàstic. A mi també me’n feia, digué la Natàlia, i he tornat. Jo no hauria 
tornat... Però és que jo vaig descobrir, aclarí la Natàlia, un bon dia, que no em feia fàstic el país, sinó que em feien 
fàstic els qui em voltaven i també tenia fàstic de mi mateixa. I saps per què? Perquè, al capdavall, tenia por que 
arribés el temps de les cireres. I per voler el temps de les cireres, cal tenir fe que un dia arribarà. Què és el temps 
de les cireres? La Natàlia li ho explicà. Enraonaren molta estona, mentre els sorolls de la ciutat prenien consis-
tència i les boires de la nit desapareixien del tot.
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20 ESCRITORES
EN 10 ESPACIOS SINGULARES  

DE LA CIUDAD
DURANTE 2 MESES

PRIMAVERA Y OTOÑO
IMPORTE DE LA BECA: 3.000 €

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
14 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 14h

Barcelona es Ciudad de la Literatura de la UNESCO

El programa de Ciudades Creativas de la UNESCO 
trabaja con el objetivo de que la cultura sea un motor 
de desarrollo y progreso en las ciudades. Con las 
Becas Montserrat Roig, la Oficina UNESCO de 
Barcelona quiere apoyar a la creación de proyectos 
que tengan relación con la ciudad y que proyecten su 
imagen literaria al mundo.

En la convocatoria de 2018, se otorgarán un total de 
20 becas, distribuidas en un turno de primavera y otro 
de otoño.

BENEFICIARIOS
Narradores, ensayistas, poetas, dramaturgos, 
guionistas o periodistas de cualquier nacionalidad,  
de más de 18 años, y que tengan al menos una obra 
publicada. En el caso de los dramaturgos, se 
requerirá que al menos tengan una obra estrenada.

No se considerarán obra propia publicada y por tanto 
quedarán excluidas de este proceso de selección: las 
traducciones, los artículos publicados en prensa,  
los proyectos de investigación, las tesis doctorales  
y los proyectos que conduzcan a una titulación.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de entrega de solicitudes finalizará el  
14 de diciembre de 2017 a las 14h.

Para presentarse, hay que rellenar un formulario  
de solicitud a través de la web de Barcelona Ciudad 

de la Literatura barcelona.cat/ciutatdelaliteratura  
y adjuntar la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte
– Currículum Vitae de un máximo de 2 páginas
– Fragmento de una obra original publicada, de  

10 páginas como máximo, donde conste: Autor, 
Título, Editorial, Año de edición e ISBN

– Motivación y descripción del proyecto que se 
realizará en un máximo de 2 páginas

La documentación deberá presentarse en catalán, 
castellano o inglés. El fragmento de las obras 
originales publicadas en otros idiomas deberá 
traducirse a cualquiera de las tres lenguas.

PROCESO DE SELECCIÓN
Otorgará las becas un jurado independiente, integrado 
por una librera, un editor y un escritor, que estudiará 
las candidaturas presentadas y valorará la calidad 
literaria y la vinculación con la ciudad de Barcelona.

DOTACIÓN ECONÓMICA
Tres mil euros. Los gastos motivados por los 
desplazamientos y la manutención que se tengan 
durante el programa son a cargo del autor.

FECHAS Y ESPACIOS
Se asignará a cada autor seleccionado un espacio de 
trabajo durante dos meses ubicados en los siguientes 
equipamientos: 

–Fàbrica de Creació Fabra i Coats 
– MUHBA Vil·la Joana, la Casa Verdaguer  

de la Literatura
–MUHBA Plaça del Rei 
– Biblioteca de Catalunya
– Reial Acadèmia de Bones Lletres
– Fundació Antoni Tàpies
– Sala Beckett
– Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
– Fundació Joan Miró
– Biblioteca Nou Barris

El escritor deberá aportar su propio ordenador, y 
dispondrá de un espacio de trabajo equipado con una 
mesa de trabajo y una silla.


