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Un periodista de 
46 anys i natural 
de Barcelona 
(aquí coneguda 
com la Ciutat dels 
Vells) es disposa 
a viatjar a la Ciu-

tat dels Joves. El seu objectiu és es-
criure un reportatge sobre els usos i 
costums d’aquesta jove república 
on, diuen, l’amor és realment lliure, 
la família s’ha abolit i la jubilació és 
obligatòria a partir dels quaranta. 
Aurora Bertrana va publicar La Ciu-
tat dels Joves l’any 1971, i fins fa poc 
l’edició de Pòrtic només es podia 
trobar en alguna biblioteca o llibre-
ria de vell. Cal treure’s el barret da-
vant dels editors de Males Herbes, 
que l’editen en versió íntegra (llàs-
tima que no puguem veure què va 
eliminar la censura franquista!) i 
amb els informes dels censors.  

Aurora Bertrana,  
entre dues aigües 

‘LA CIUTAT DELS 
JOVES’, PUBLICADA 
PER PRIMERA 
VEGADA EL 1971, 
S’AFEGEIX A LES 
RECUPERACIONS 
RECENTS DE 
L’OBRA D’AURORA 
BERTRANA (1892-
1974), COM ARA 
‘PARADISOS 
OCEÀNICS’ (1930), 
‘TRES PRESONERS’ 
(1957) I ‘L’ILLA 
PERDUDA’ (1935)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Amb el subtítol de “reportatge 
fantasia”, Bertrana construeix una 
obra que proposa alternatives a 
l’statu quo de la Barcelona de la dè-
cada dels 70 del segle passat a través 
de la comparació entre la Ciutat dels 
Vells i la Ciutat dels Joves. La tàc-
tica és fàcil: amb el propòsit d’es-
criure una peça per al setmanari 
Ara o Mai, el periodista es va reu-
nint amb delegats de la Ciutat dels 
Joves (ordre públic, eclesiàstic, hi-
giene sexual, belles arts...) i aquests 
li expliquen el funcionament de la 
ciutat. El contrast entre les dues 
ciutats s’articula a través de la com-
paració entre maneres de viure i go-
vernar, però fins i tot l’urbanisme és 
diferent. En oposició al barroquis-
me, el trànsit i el soroll de la Ciutat 
dels Vells, la Ciutat dels Joves és to-
ta carrers “amples, clars, esbarjo-
sos” –la gent pot volar amb aparells 
i els camions van per sota terra. 

La Barcelona grisa de l’època 
Tot i que tracta temes que encara 
ressonen, el context de publicació 
original és important. L’any 1971 
Bertrana viu en una Barcelona que 
ja no reconeix. L’atmosfera fran-
quista contrasta amb revoltes ex-
teriors: hi ha el Maig Francès, els 
moviments socials als Estats 
Units, com ara la segona onada fe-
minista, les protestes contra el ra-
cisme i contra la Guerra del Viet-
nam. És possible que el contrast 
entre una Barcelona grisa i la vi-
talitat exterior la portés a escriure 
aquesta novel·la, en què joves i 
vells simbolitzen la lluita entre 
dos mons: moviment versus blo-
queig, ruptura versus conservado-
risme. És la disputa eterna entre 

pares i fills, i Bertrana ja es mira 
els dos bàndols des de fora.  

Mira que és curta, però La Ciu-
tat dels Joves toca molts temes: 
l’amor lliure i el romàntic, els drets 
reproductius, la concepció de 
l’èxit, l’ecologia o el valor que do-
nem a la feina. De fet, l’obra incor-
pora elements propis de la ciència-
ficció d’Ursula K. Le Guin o Joan-
na Russ, i toca temes que van trac-
tar feministes com Shulamith 
Firestone (els drets reproductius), 
Kate Millett (les relacions de po-
der) o Simone de Beauvoir (la 
construcció social de la dona). A 
aquesta parentela cal sumar-hi els 
cosins literaris que Adriana Bàrcia 
assenyala al pròleg, com Jules Ver-
ne, H. G. Wells o Aldous Huxley.  

¿És utòpica, aquesta Ciutat dels 
Joves? Bertrana presenta una ciu-
tat més transparent, més lliure i 
menys corrupta, sí, però amb for-
ça temes per solucionar –la televi-
sió s’ha menjat els llibres, les mà-
quines dominen el panorama i 
l’homosexualitat es considera 
fruit de la repressió sexual–. No 
ens trobem, allà tampoc, al millor 
dels mons possibles. La corrupció 
de la Ciutat dels Vells és embafa-
dora i la higiene de la Ciutat dels 
Joves pot fer basarda. Tremenda-
ment tradicionalistes els uns i 
massa despresos els altres, la no-
vel·la contraposa les concepcions 
del Nord i el Sud i ens posa entre 
l’espasa i la paret. Inclou el monò-
leg definitiu contra els premis lite-
raris (amb menció al Ku Klux Klan 
inclosa) i casa amb un llibre del 
mateix any i que Males Herbes va 
reeditar l’any passat: Quim/Qui-
ma, de Maria Aurèlia Capmany. !

‘LA CIUTAT 
DELS JOVES’ 
TOCA MOLTS 
TEMES: 
L’AMOR 
LLIURE I EL 
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El 1908 Robert 
Walser descrivia 
l’aflicció de Jakob 
von Gunten per-
què a l’Institut 
Benjamenta no 
s’hi feia res de bo, 

només inculcar “paciència i docilitat” 
als alumnes. Jakob sent “una mena 
estranya de satisfacció” que prové de 
la seva “traça a obeir”. Com ell, ado-
lescent descregut però dòcil, en 
aquells anys del naixement d’una se-
gona modernitat de la raó tècnica i 
productiva, contrària a l’humanisme 
antic, els nous subjectes sospiten de 
l’ordre de les coses, però perceben 
que ja és molt difícil desobeir-lo. Sos-
piten del “malestar de la cultura”, 
com escriu Freud. Sospiten que l’obe-
diència política al pacte que defensa-
ven els filòsofs del contracte, com 

L’estirp dels descreguts
Hobbes, havia servit per imposar una 
obediència cega, un capitalisme alie-
nant, com denunciava Marx. Sospiten 
que, com deia el vers de Benedetti, “to-
do mandato es minucioso y cruel”.  

És aleshores quan aflora l’estirp 
dels descreguts, dels desobedients, 
dels dissidents, que diuen que ser 
lliure és, en essència, voler ser lliu-
re, emancipar-se del desig d’obeir. 
Dels que volen evitar la sobreobedi-
ència satisfeta de què parlava Jakob 
von Gunten, i que Frédéric Gros, a 
l’assaig Desobeir, connecta amb les 
tesis de La Boétie o Simone Weil: al 
tirà no cal prendre-li res, més aviat 
cal que no li entreguem res. Gros, ai-
xí, ens parla de l’estirp dels que gau-
deixen de les frugals transgressions. 
Dels que admiren l’art de la fuga que 
executa Houdini o Wakefield, la vi-
da als boscos de Thoreau, la pura 

sament positiu, fronterer amb l’au-
toajuda, tot i que el precedent del 
molt apreciable Andar, una filosofía 
(Taurus, 2014) ho desmenteix. És 
amb el pas dels capítols que apreci-
em que Gros excel·leix en el gènere 
de l’assaig divulgatiu: és rigorós, cre-
atiu en el plantejament i àgil i concís 
en el desenvolupament. Aquests ca-
pítols ens porten des del judici 
d’Eichmann, condemnat per no des-
obeir –Peter Ustinov va augurar que 
les conseqüències per a Occident se-
rien incalculables, i la va encertar–, 
fins a Antígona, la primera que des-
obeeix en la tradició literària greco-
llatina, sense oblidar Thoreau i els 
seus passejos dissidents. Com es-
criuria el seu admirat Herman Mel-
ville, la qüestió es resumeix dient 
que, des de fa un segle, cada cop som 
més els que preferiríem no fer-ho.!
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dissidència de Bartleby i Oblómov. 
A l’inici del llibre, Gros es pregun-

ta com és possible que un segle des-
prés, i havent llegit totes les disto-
pies –Un món feliç, Farenheit 451, 
1984, La taronja mecànica– que evi-
dencien els perills per a la democrà-
cia de la sobreobediència, estiguem 
igual o pitjor, i no visquem, malgrat 
el creixement de les desigualtats i les 
violacions impunes dels drets hu-
mans, en una revolta constant. És 
per això que, d’entrada, traça una 
història de l’obediència, entesa so-
vint com una autodisculpa –I què hi 
podria fer, jo? No canviaria res...– o 
com una aberració aritmètica, que 
resol Simone Weil: “El poble no està 
sotmès malgrat ser la majoria, sinó 
precisament perquè és la majoria”.  

Desobeir podria tenir l’aparença 
d’un llibre dels anomenats de pen-


