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l 2018 està prevista l’estrena a TV3
de la sèrie Vida privada, dirigida
per Sílvia Munt, que adapta l’obra

de Josep M. de Sagarra. Per buscar els ex-
teriors els hauria anat bé aquesta guia de la
filòloga i crítica literària Maria Nunes, Ru-
tes literàries de Barcelona, publicada per
Meteora i amb les il·lustracions de Josep
M. Farré, que mostra racons de la ciutat
afegint càrrega artística i personal.

Aquest llibre és el punt de trobada de
dues passions de l’autora: la ciutat de Bar-
celona i la literatura. La guia podria beure
de les obres de molts autors barrejats o ser
monotemàtica, però Nunes ha optat per
triar-ne quatre per dissenyar uns recorre-
guts molt ben apro-
fitats i organitzats de
manera impecable.

Quatre autors
d’èpoques i estils di-
ferents amb els
quals Nunes ha anat
a fons en la tasca
d’anàlisi i síntesi de
tot el material: Tere-
sa Juvé (La trampa),
Narcís Oller (La pa-
pallona, La febre d’or
i Pilar Prim), Josep
M. de Sagarra (Vida
privada) i Montser-
rat Roig (Ramona,
adéu i El temps de les
cireres).

En cadascuna de
les entrades Nunes
presenta la biografia
–breu, però més enllà de bàsica– de l’autor;
ofereix un resum de l’obra (o obres) i deta-
lla els escenaris d’un recorregut amb entre
12 i 30 punts d’interès que complementa
amb fragments de text i, quan és el cas, cu-
riositats de l’espai o de la zona, relacionats
o no amb l’obra o l’autor. La durada orien-
tativa dels recorreguts va de les dues a les
tres hores, depenent de molts factors.

“Barcelona i la literatura formen un tot
esplèndid i enriquidor perquè la literatura
amplia, il·lumina, excava i reedifica la ciu-
tat. Sota els mapes físics sempre hi ha sub-
jacent una cartografia emocional que es-
tructura la nostra memòria personal i col-
lectiva, i la literatura hi juga un paper molt
important”, diu Nunes. Un llibre del tot re-
comanable per passejar damunt les llam-
bordes del cor de la ciutat, guiats pel per-
fum de la bona literatura que ens ha prepa-
rat Maria Nunes. Volem més rutes. ❋
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Eleccions en solstici
DES DEL LABERINT MIREIA ROSICH

ia 21, solstici d’hivern. La nit
més llarga de l’any promet ser
intensa aquest 2017. La tardor

dona pas a l’hivern, el sol entra a Ca-
pricorn i les urnes a veure on ens por-
ten. En moltes tradicions hi ha hagut
festivitats al voltant d’aquest moment
astrològic. Es renova l’esperança en
l’inici d’un nou (i millor?) cicle. Per ai-
xò celebrem el Nadal en aquestes dates.
A finals del desembre congelat neix Je-
sucrist i porta –simbòlicament– llum
al món. A partir d’ara els dies es faran
més llargs, la llum vencerà la foscor.

En moltes cultures la Nit ha estat
personificada per una figura femenina.
Donant-li cos deixava de ser tan abs-

tracta i atemoridora. Els grecs l’anome-
naven Nyx, filla del caos, germana de
la tenebra (Èreb) i mare de tota una
progènie, entre d’altres, els bessons
Hipnos, la son, i Tànatos, la mort (no
violenta). Quan aquests misteriosos
germans apareixien et duien a regnes
del més enllà, o bé el dels somnis –car-
regats de missatges i revelacions– o al
dels difunts. A ells devem paraules
com hipnotitzar i tanatori.

Nyx –Nox en llatí– sovint la trobem
representada com una dona nua sus-
pesa en el cel, o volant, envoltada d’un
mantell fosc en al·lusió a l’obscuritat de
la nit. En el quadre del francès August
Raynaud la veiem amb aquest llarg vel
negre en moviment i una estrella bri-
llant sobre el seu cap. Al fons, en una
roca de l’àrid paisatge de grisos i blaus,
observem una òliba desplegant les ales.
Aquesta au amb visió nocturna també

D la utilitza Miquel Àngel a les tombes
dels Mèdici com a atribut per a la seva
escultura sobre la Nit. Identificareu la
figura de Nyx, envoltada per una gran
tela, en monuments tan emblemàtics
com l’altar de Zeus de Pèrgam (Perga-
monmuseum de Berlín) i entre la infi-
nitat de relleus de la columna de Trajà
(Roma). En canvi, Annibale Carracci,
en ple barroc, la pinta amb dues grans
ales, com una victòria o un àngel feme-
ní, portant en braços els seus fills bes-
sons, encara nadons.

L’equivalent de Nyx per als nòrdics és
la deessa Nött, filla d’un gegant, que cre-
ua el cel cavalcant el seu cavall negre, a
qui li cau la baba que cobrirà la natura

de rosada durant l’alba. El fill de Nött és
Dagr, el dia. I un dels seus descendents
serà Thor, gran déu del tro i el vent.

Per als egipcis, Nut era la divinitat del
cel, i la representaven amb el cos de co-
lor blau i ple d’estrelles, en posició ar-
quejada, com una cúpula celestial. Nut
se sustenta amb peus i mans sobre la
terra (Geb), mentre l’aire (Shu) els sepa-
ra i forma així espai per a la vida, un
món habitable per als humans. I encara
en una civilització anterior, a la mítica
Babilònia, és en la batalla primigènia
que el déu-rei Marduk talla per la meitat
el monstre-caos Tiamat, d’on es creen el
firmament i la terra. En el Gènesi, inici
de la Bíblia, el primer que fa Déu és se-
parar la nit i el dia.

Tot surt del caos en un origen. Veu-
rem què surt del nostre caos en la nit de
l’esperat 21. Es farà la llum després de les
votacions? ❋

‘La Nuit’, pintat per
Auguste Raynaud,
es va poder veure
per primer cop el
1887 / ARXIU




