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“La cultura inventa
el paisatge”

F R A N C E S C B O M B í - V I L A S E C A

Emili Rosales (Sant
Carles de la Ràpita,
1968) utilitza el
paisatge de la seva
infància per situar
‘La ciutat invisible’
(Proa), novel·la amb
la qual va guanyar el
premi Sant Jordi i
que narra els plans
fracassats per
fundar una ciutat de
nova planta a les
Terres de l’Ebre

“A l’obra
hi ha dos
personatges
fonamentals,
un del present
i l’altre del
segle XVIII”

F.B.V. D’on li va sortir la idea d’a-
questa novel·la?
E.R. Aquesta novel·la no és gaire
diferent de les anteriors: hi ha
una recerca de la identitat del
protagonista, hi ha un viatge
del protagonista entre el meu
lloc natal, les terres de l’Ebre, i
Barcelona, i hi ha uns conflictes
sentimentals que marquen la
vida no només d’un dels pro-
tagonistes sinó de diversos. La
novetat és la utilització d’una
anècdota històrica per cons-
truir més a fons que mai la
identitat del protagonista. En
realitat el llibre és la història
d’un nen que es perd i per tro-
bar el camí ha d’anar fins a 250
anys enrere, dit d’una manera
abrupta. Jo he jugat, de petit,
en aquests pocs vestigis que
queden del projecte de la ciutat
de Carles III, i hi va haver un
moment en què ho havia obli-
dat però en canvi coneixia els
estudis que han anat sortint els
últims 25 anys sobre el tema.
Després vaig adonar-me que
aquest escenari del joc infantil
i el projecte de Carles III lliga-
ven i que tenien molt a veure
amb mi. Hi havia un gran ma-
terial novel·lesc i podia donar
lloc a una història de ficció,
recerca i aventura en què l’ele-
ment històric hi té un paper
però que no deixa d’estar situ-
ada dins l’engranatge de recu-
peració de la identitat del pro-
tagonista, o d’invenció de la
identitat, que potser ve a ser el
mateix.
F.B.V. Juga amb els noms dels dos
protagonistes: Emili Rossell i An-
drea Roselli porten fàcilment a
Emili Rosales...
E.R. Sí, aquest és un element es-
sencial del joc. Escriure una
novel·la és fer creure al lector
que el que li expliques és veri-

tat, i el lector accepta les regles
del joc. Li hauria pogut posar el
meu nom, però això hauria es-
tat identificar-lo massa amb
mi, i hi ha un alt percentatge
del personatge que no hi té a
veure.
F.B.V. Fins a quin punt s’identifica
vostè amb el personatge?
E.R. És una ampliació, una ter-
giversació, un joc amb les qua-
tre coses que tinc o sé, però és
molt més que jo. La novel·la et
permet ser un altre, o molts
altres. En aquesta novel·la hi ha
dos personatges fonamentals,
un del present i un altre del
segle XVIII. El que tenen en co-
mú l’arquitecte italià del segle
XVIII i el galerista català con-
temporani és que estan mar-
cats per tres assumptes: les re-
lacions amoroses, afortunades
o no, la relació amb el poder,
molt més clara en l’arquitecte
il·lustrat, i la relació amb l’art,
que és completament essencial
per a tots dos, com a salvació i
com a font d’intrigues i desen-
gany, però finalment amb una
reconciliació amb la potència
plenificadora de l’art.
F.B.V. Són dos personatges que bus-
quen un lloc al món...
E.R. Són especialment viatgers...
Andrea Roselli fa un periple des
de l’Arezzo natal a Roma, Nà-
pols, Venècia, Madrid, Sant Pe-
tersburg, el delta de l’Ebre... Es
desarrela per arrelar-se on ell
vol: d’alguna manera es crea
una identitat. Té un gran ne-
guit per saber qui és ell mateix
i això li crea una gran insegu-
retat. El personatge contempo-
rani no és gaire desarrelat, però

comparteix aquesta angoixa
vital per saber qui és ell.
F.B.V. El component d’identitat de les
Terres de l’Ebre és molt fort i par-
ticular...
E.R. Les Terres de l’Ebre tenen
una identitat, i més enllà, amb
el Maestrat i els Ports de More-
lla, aquestes set comarques te-
nen una identitat perfecta-
ment viscuda pels seus habi-
tants, de tipus ancestral, gaire-
bé tribal, molt fort. Quan estan
a Barcelona els uns i els altres
saben que són uns dels seus. La
gent de fora no ho ha percebut
fins fa poc, però és un senti-
ment de pertinença molt po-
tent. D’altra banda, és una so-
cietat que fins fa 25 anys ha
estat més endarrerida que la
resta de Catalunya, és la pri-
mera vegada en la història re-
cent que el nivell de benestar i
cultural de les Terres de l’Ebre
és el mateix que el de Catalu-
nya, i això ha coincidit amb un
conflicte que les ha posat en
primer pla, tot i que de manera
enganyosa: el Pla Hidrològic

s’ha convertit en un interès per
a la lluita electoral, però el que
passi o deixi de passar a les
Terres de l’Ebre no és un inte-
rès genuí dels polítics. Amb
aquest primer pla s’ha pogut
observar millor aquesta cohe-
sió sociològica tan potent. Es-
tem davant d’un problema de
dèficit cultural. Si les Terres de
l’Ebre haguessin aconseguit
crear una imatge cultural d’e-
lles mateixes, si Sebastià Joan
Arbó no hagués estat gairebé
l’únic ni tan tardà, és a dir, si
haguessin tingut una literatura
des de la Renaixença com va
tenir-la el Pirineu, l’Empordà i
Barcelona, l’imaginari cultural
de les Terres de l’Ebre hauria
impedit que ningú qüestionés
el seu paisatge. La cultura in-
venta el paisatge, i no a l’inre-
vés, i les Terres de l’Ebre no han
estat capaces de crear una
imatge cultural que en mo-
ments complicats serveixi com
a autodefensa, l’han creada
molt tard i de manera molt
dèbil. Amb tot, avui hi ha un
cert renaixement cultural a les
Terres de l’Ebre, encara que si-
gui tardà. S’ha creat a tot Ca-
talunya la consciència que les
Terres, i el Delta sobretot, són
una part essencial del patri-
moni català.
F.B.V. Un dels seus personatges asse-
gura que no té tan clar que està
contra el Pla Hidrològic...
E.R. La novel·la no reflecteix no-
més les meves idees sobre
aquests tema, que he exposat
en nombrosos articles, sinó les
de personatges versemblants
de carn i ossos, que tenen con-

tradiccions i que de vegades es
veuen obligats a dir unes coses
davant d’uns i unes altres da-
vant d’uns altres. A través d’ai-
xò he intentat de mostrar la
complexitat d’una persona,
que aquí resulta que és un po-
lític. He volgut utilitzar el con-
flicte polític per mostrar la
complexitat de la persona, no
utilitzar la persona per defen-
sar unes idees.
F.B.V. ¿Segur que no es farà el Pla
Hidrològic?
E.R. Hi ha uns fets indiscutibles.
Un és que qualsevol detracció
d’aigua nova acabarà amb el
Delta, perquè ara sense treu-
re’n aigua ja està reculant. Un
altre fet igual d’objectiu és que
hi ha uns milions de persones
al sud de Catalunya que tenen
mancances d’aigua. Com se so-
luciona això? Sembla que hi ha
opcions per compatibilitzar les
dues situacions, però podria ser
que en un futur algú decidís
tornar a recórrer a l’aigua de
l’Ebre. Afortunadament, el go-
vern que hi ha ara ho ha aturat.
F.B.V. La novel·la relata la fundació
mítica d’una ciutat que no exis-
teix...
E.R. El rei Carles III és el manda-
tari que fa excavar Pompeia, el
seu descobridor, i per tant el
descobridor d’una ciutat invi-
sible. Alhora, és qui al final del
seu regnat no edifica la seva
ciutat, que es converteix en in-
visible. No oblidem que la des-
coberta de Pompeia canvia la
cultura europea, és un xoc de
grans proporcions sobre les
idees estètiques del moment. A
banda de tot això, m’interessa-
va aquesta història de la ciutat
que s’idea i no s’edifica com a
metàfora: la ciutat invisible no
és només aquesta ciutat física
sinó l’estàtua interior del per-
sonatge, la seva ànima, la seva
veritat, que ha de buscar al
llarg del llibre.
F.B.V. Al llibre l’art és un aglutinador
del poder...
E.R. L’art és una sublimació de la
realitat, i sovint aquell que
prospera socialment intenta
sublimar a través de l’art la se-
va existència social. Això ha
donat grans resultats, tot i que
sembla que desafortunada-
ment avui els rics no tenen
aquesta necessitat d’envoltar-se
d’art, la qual cosa perjudica els
artistes. Al voltant d’un pintor
s’arremolinen interessos dife-
rents: econòmics, polítics, per-
sonals...
F.B.V. I segons la novel·la també ne-
gocis immobiliaris i tràfic de dro-
gues...
E.R. És absolutament imaginà-
ria, una connexió d’aquesta
mena, tot i que cada setmana
apareixen notícies que al Delta
s’hi decomissen partides de
droga. I el boom immobiliari
també és un fet, ara mateix,
com ho ha estat abans en d’al-
tres zones com la Costa Brava.
Són fets sociològics del mo-
ment que donen uns personat-
ges i unes situacions molt vius.
Del nostre temps el que està
viu és això, per a bé o per a mal.


