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El barri de la plata és un lli-
bre de Julià Guillamon que 
es basteix a partir de la me-
mòria individual i la memòria 
col·lectiva, fins al punt que en 
alguns moments es fusionen 
esdevenen el mateix: una 
mirada nostàlgica, tendra 
però també crítica al passat 
personal, familiar i social. 

ETAPES RECOMANADES

ESO (3r i 4t) i Batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per al llibre El barri de la plata 
pretén:
· Esdevenir un recurs de suport en l’aula per a acostar-se 
a l’obra.
· Reflexionar sobre el sentit de la memòria individual i la 
relació recíproca amb memòria col·lectiva com a fonts de 
definició del caràcter i la personalitat dels individus i dels 
col·lectius socials. 
· Analitzar els recursos narratius i literaris que entren en 
joc en la concepció i realització de l’obra. 
· Reflexionar sobre la relació entre realitat i ficció en literatura. 
· Contribuir al coneixement i la difusió de l’obra de Julià 
Guillamon. 



ABANS DE LA LECTURA

Mira aquesta breu entrevista a feta Julià Guillamon arran 
de la publicació d’El barri de la Plata. Quin tipus de llibre 
creus que estàs a punt de llegir? Què esperes trobar-hi? 
Escriu les respostes a aquestes preguntes en un full i guar-
da’l fins que hagis acabat el llibre. 

CONÈIXER L’AUTOR

Julià Guillamon (Barcelona 1962) és autor de les novel·les 
La Moràvia (2011) i El barri de la Plata (2018), que mostren 
dues cares de la mateixa realitat: la vida de la gent senzilla 
que creia en el progrés, la crisi industrial, el drama perso-
nal i el valor de la cultura.

El nucli d’aquest món propi és el llibre de proses ex-
perimentals La fàbrica de fred (1991) i l’assaig La ciutat 
interrompuda (2001), recuperat el 2019, juntament amb 
l’assaig El gran novel·loide sobre Barcelona: el llibre de 
referència sobre la transformació de Barcelona entre els 
anys setanta i els Jocs Olímpics del 1992.

El 2017 va publicar Travessar la riera, un llibre testimoni 
sobre la sortida del coma de la seva companya, després 
d’un vessament cerebral. 

Ha estat un renovador dels estudis d’història cultural, 
mitjançant estudis i exposicions sobre els anys trenta, 
l’exili, la postguerra, els anys seixanta i la postmodernitat.

Els seus últims llibres són Travessar la riera (2017), Les 
cuques (2020) i La fàbrica de gel (2021).

Col·labora setmanalment al diari La Vanguardia. 

https://juliaguillamon.com/ 

SEGUIM LA LECTURA

T Llegeix el fragment següent i escriu un text en què re-
flexionis a partir de les preguntes que es plantegen a con-
tinuació: 

CONVERSA LITERÀRIA

https://beteve.cat/va-passar-aqui/poblenou-el-barri-de-la-plata/
https://juliaguillamon.com/


Tot allò que va passar i que ha estat esborrat, liquidat, 
la memòria perduda de les coses. En recullo les restes, en 
col·lecciono els fragments per construir un espai mental: 
el barri de la Plata. (p. 22) 

a) Quin concepte de memòria té l’autor? 
b) Pensa que podem tenir una memòria completa 
del passat? Què t’ho fa pensar? 
c) Com se serveix de la memòria per explicar-se el 
passat? 

T Amb la informació que es presenta en el capítol 2, so-
bretot a la pàgina 24, elabora l’arbre genealògic de l’autor. 

T Llegeix aquest fragment i respon: 
Els noms antics dels carrers havien quedat com una 

relíquia del temps antic. (p. 43) 

a) Busca en el text exemples de noms antics de car-
rers i indica’n el nom actual.
b) Documenta’t i busca’n casos semblants de la teva 
població.  
c) Què creus que vol dir l’autor amb aquesta afirmació? 

T Llegeix el fragment de la pàgina 51-52 i fes una investi-
gació sobre els fets que narra l’autor. Què va passar exac-
tament? Quines n’eren les causes? Quines conseqüències 
van tenir els fets? 

T El capítol 6 descriu la situació i els conflictes del món 
obrer de Catalunya el primer terç del segle xx, fins a l’es-
clat de la Guerra Civil. Llegeix amb atenció aquest capítol i 
elabora una línia del temps digital (amb aquesta aplicació, 
per exemple) en què descriguis els esdeveniments prin-
cipals amb una explicació dels fets, els protagonistes, les 
causes i les conseqüències, i hi incloguis una imatge. 

T En el capítol 8, Guillamon es refereix a la novel·la de 
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant (1962). Documenta’t 

http://www.tiki-toki.com


sobre aquesta obra i, si en tens l’oportunitat, llegeix-la. Per 
què et sembla que l’autor hi dona tanta rellevància? 

T El capítol 13 se centra, sobretot, en les experiències es-
colars de l’autor. Repassa els records que hi evoca i intenta 
descriure com era l’escola d’aleshores. Com ha canviat res-
pecte l’escola que coneixes tu? 

T Des del present en què rememora i escriu tots aquests 
fets, Guillamon arriba a la conclusió que: 

Em vaig adonar de la inèrcia que ens feia creure que 
era possible avançar sense trencar amb el passat, seguir 
el camí que teníem marcat, formar part del barri com l’ha-
víem conegut sempre. (p. 156)

a) Què et sembla que vol dir aquesta afirmació? 
b) Un cop acabat el llibre, fins a quin punt creus que 
l’autor trenca amb el passat, si és que ho fa? 

T Llegeix el paràgraf de la pàgina 160-161. Creus que explica 
la concepció literària del llibre? Per què? Quina relació hi pot 
haver entre la memòria i la literatura, és a dir, la ficció? 

T Els dos últims capítols tenen com a moments culmi-
nants el record de la mort de la mare i del pare, respecti-
vament. Per què creus que Guillamon tanca el llibre amb 
aquests dos moments? 

T Segons l’epíleg, quina relació té l’autor amb el seu passat? 

DESPRÉS DE LA LECTURA

T Recupera el full en què vas respondre les activitats prè-
vies a la lectura. Les respostes que vas donar coincideixen 
amb el que has trobat en el llibre? Hi ha algun aspecte 
que no aparegui en les respostes però que hagis detectat 
en el llibre i t’hagi sorprès (per bé o per mal)? 



T Busca en quin moment del llibre es parla del significat 
del títol i explica’l breument amb les teves paraules. 

T L’autor recorre a fotografies, reproducció de documents 
antics, transcripció de notícies i documents administratius 
de l’època al llarg de tot el llibre. Per què creus que ho fa? 
Què aporta al relat? 

T Al llarg del llibre, l’autor esmenta molts personatges his-
tòrics que, de manera més o menys directa, es relacionen 
amb els fets que descriu. Amb tot el grup, feu-ne una llista 
i distribuïu-vos els personatges. Cadascú ha de fer una 
recerca i ha de presentar una fitxa històrica que contingui: 

- Nom i cognoms 
- Fotografia 
- Any de naixement i any de mort
- Àmbit (política, art, literatura, cinema, periodisme…) 
- Fet/s pels quals va destacar  
- Moment en què apareix a El barri de la Plata i motiu.  

T El narrador descriu diverses transformacions urbanes 
de la ciutat de Barcelona. Escull-ne una i fes-ne una pre-
sentació/resum. Cal que exposis en què va consistir la 
transformació; com era originàriament aquell espai i com 
és en l’actualitat. Aporta documents gràfics que il·lustrin el 
canvi i fes una llista d’avantatges i inconvenients. 

T Un dels recursos narratius que utilitza l’autor és l’evoca-
ció d’un record o d’uns fets passats a partir de l’observació 
d’algun objecte concret, com per exemple, el capítol 11 en 
què escriu a partir del record de les ampolles d’alcohol en 
els àpats familiars. Pensa o busca algun objecte que sigui 
important per tu o per la teva família i redacta un text en 
què narris els fets passats que has evocat. 

T El narrador descriu diverses transformacions urbanes 
de la ciutat de Barcelona, però segur que la teva població 



també ha canviat al llarg de la història i amb el pas del 
temps. Documenta’t sobre espais o edificis emblemàtics 
de la teva població; escull-ne un i fes-ne una presentació/
resum per explicar com ha canviat. Cal que exposis en 
què va consistir la transformació; com era originàriament 
aquell espai i com és en l’actualitat. Aporta documents 
gràfics que il·lustrin el canvi i fes una llista d’avantatges i 
inconvenients. 

T A la pàgina 69, Guillamon escriu: “Què podien significar 
per a un nen dels anys seixanta els records d’un home 
que havia viscut el pistolerisme a Barcelona?”. Escriu un 
text breu en què intentis respondre aquesta pregunta i, 
alhora, reflexionis sobre què poden significar per a tu, un 
adolescent del anys vint del segle xxi, els records dels avis 
i la gent gran que tinguis a prop. 

T L’autor dedica moltes pàgines a parlar de la seva mare. 
Repassa els fragments en què s’hi refereix i intenta esta-
blir com era la Maria Mota, què feia i quin paper tenia en 
la família i, per extensió en la societat. Et sembla que ha 
canviat el paper i la funció de la dona en l’actualitat? En 
quins sentits o aspectes concrets? 

ACTIVITATS ALTERNATIVES

Una crítica del llibre afirma: 
“El barri de la Plata és una novel·la –una novel·la de no-fic-
ció—i la història dels meus pares, una tragèdia, perquè 
no poden fugir del destí de ser infeliços i que és un llibre 
sobre el perdó.” (https://www.nuvol.com/llibres/un-pa-
quet-amb-llonganisses-i-pastissos-per-ordinari-53382 ) 
Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Per què? 

https://www.nuvol.com/llibres/un-paquet-amb-llonganisses-i-pastissos-per-ordinari-53382
https://www.nuvol.com/llibres/un-paquet-amb-llonganisses-i-pastissos-per-ordinari-53382


MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/Els-Llibres-de-L-
Avenc/Que-han-dit-dels-nostres-llibres/El-barri-de-la-
Plata-Julia-Guillamon-2018 

Dossier de Lectura amb recursos extres al web de L’Avenç

Hi ha edició castellana del mateix autor: El barrio de la 
Plata (L’Avenç, 2018)

http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/Els-Llibres-de-L-Avenc/Que-han-dit-dels-nostres-llibres/El-barri-de-la-Plata-Julia-Guillamon-2018
http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/Els-Llibres-de-L-Avenc/Que-han-dit-dels-nostres-llibres/El-barri-de-la-Plata-Julia-Guillamon-2018
http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/Els-Llibres-de-L-Avenc/Que-han-dit-dels-nostres-llibres/El-barri-de-la-Plata-Julia-Guillamon-2018
http://www.elsllibresdelavenc.cat/?p=3617
http://www.elsllibresdelavenc.cat/?p=3479
http://www.elsllibresdelavenc.cat/?p=3479



