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SINOPSI 
Barcelona, abans que el temps ho esborri és la crònica en sèpia de l'alta 
burgesia que va fer la revolució industrial a Catalunya; un passeig irònic per la 
Barcelona del segle XX a través dels records heretats per un dels seus 
descendents, Javier Baladia, que ens trasllada als anys daurats d'una elit 
cosmopolita i culta amb forts vincles amb les Illes Balears: entre les diverses 
imatges d’arxiu utilitzades hi ha la pel·lícula Flor de espino, de Jaume Ferrer —
una joia de la cinematografia mallorquina dels anys 20 que emmagatzema 
entre fotograma i fotograma un testimoni vital de la societat de l’època en què 
va ser rodada. 
Una visió de la vida privada d'una família burgesa i, alhora, un retrat personal 
del segle XX i del llegat que ha fet de la Barcelona d'avui un referent 
internacional. 
 
 
PREGUNTES SOBRE EL FILM 
	  

1) Comenteu	  breument	  com	  van	  fer	  la	  seva	  fortuna	  les	  famílies	  Baladia	  i	  
Llorach.	  
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2) Expliqueu	  qui	  va	  ser	  Teresa	  Mestre	  i	  com	  va	  arribar	  a	  inspirar	  el	  personatge	  
de	  la	  Ben	  Plantada	  d’Eugeni	  d’Ors?	  

3) Josep	   Maria	   de	   Sagarra	   s’inspirà	   en	   algunes	   persones	   de	   l’entorn	   dels	  
Baladía	   i	  els	  Llorach	  per	  crear	  alguns	  dels	   seus	  personatges	  de	   la	  novel·la	  
Vida	   Privada.	   Un	   d’aquests	   personatges	   fou	   Hortènsia,	   inspirat	   en	   Isabel	  
Llorach.	   Expliqueu	  qui	   fou	   Isabel	   i	   quin	   fou	   el	   seu	  paper	   en	   l’alta	   societat	  
barcelonina	  de	  l’època.	  

4) Comenteu	   breument	   com	   varen	   viure	   els	   anys	   20,	   les	   classes	   benestants	  
barcelonines.	  Com	  creieu	  que	  vivien	  la	  resta?	  

5) Quin	  tipus	  d’esports	  practicaven	  les	  famílies	  de	  classe	  alta	  d’aquella	  època?	  
6) Quins	  altres	  escriptors	  catalans	  i	  artistes,	  a	  part	  de	  Josep	  Maria	  de	  Sagarra	  i	  

Eugeni	  d’Ors	  es	  van	  relacionar	  amb	  la	  famílies	  Baladia	  i	  Llorach?	  
7) Llegiu	  el	  següent	  fragment	  del	  llibre	  de	  F.	  Xavier	  Baladía,	  Abans	  que	  el	  temps	  

ho	  esborri	  (records	  dels	  anys	  d’esplendor	  i	  bohèmia	  de	  la	  burgesia	  catalana),	  
que	  serví	  de	  base	  per	  al	  documental:	  
	  
 
Gip, per part seva, també s'ho havia venut pràcticament tot: el palauet 
de la Riera i totes les cases, pisos i terrenys de Mataró, alguns dels 
quals, anys més tard, es va saber que no eren seus sinó dels seus 
germans. Però això, per a Gip i els seus amics de l'administració, no era  
gaire rellevant. 
També s'havia venut, o havia perdut, la casa de S'Arenella. La gent que 
se la va quedar no hi va fer res i va deixar passar el temps. Els matolls 
van créixer sota els porxos, les bardisses van obstruir les portes dels 
garatges, i la Isabel i les altres barques es van clivellar sota el sol. La 
petita estàtua moresca que vigilava discretament el bosquet de savines 
va caure sobre la pinassa seca, i els grans cossis d'on penjaven els 
geranis que ja s'havien assecat es van esquerdar, vesant la terra gris i 
morta. 
Però, tot d'una, la casa va tornar a viure una breu plenitud jove i 
psicodèlica. Cap al final dels anys setanta, es va convertir en centre de 
peregrinació de hippies d’Europa i Amèrica. Un pal amb una bandera 
vermella a dalt del terrat més alt donava la benvinguda als qui arribaven 
a la badia de Cadaqués. 
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• Després de llegir aquest paràgraf, expliqueu quin caràcter se li 

atribueix a en Gip, 
• Com acaba la casa de S’Arenella? 
• Feu una redacció de 10 línies, explicant el canvi o degradació 

d’algun edifici que conegueu. 
8) Com	  s’originà	  la	  moda	  d’estiuejar	  a	  la	  Costa	  Brava?	  
9) Digueu	   com	  visqueren	   la	   guerra	   i	   la	   postguerra	   aquestes	   famílies?	   I	   quan	  

acabà	  la	  seva	  esplendor	  econòmica.	  
10) Doneu	  la	  vostra	  opinió	  personal	  sobre	  el	  documental.	  


