
◆ C U L T U R A ◆XVI
A V U I

dijous

19 de desembre del 2002

A S S A I G

Ciutadans
i residents
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Josep Oliva i Casas, La confusió de
l’urbanisme. Pròleg de Fernando

Chueca Gotilla. Pòrtic.

Barcelona, 2002.

L
a ciutat acostuma a ser matè-
ria de reflexió d’una llarga
nòmina d’especialistes diver-
sos com ara sociòlegs, econo-
mistes, geògrafs, antropòlegs,

ecòlegs, historiadors i artistes. I, fins i
tot, també hi ha arquitectes i urbanis-
tes que, entre plànol i plànol, o entre
totxo i totxo, reflexionen sobre el tema.
És el que fa Josep Oliva i Casas en el seu
llibre La confusió de l’urbanisme, subtitu-
lat Ciutat pública ‘versus’ ciutat domèstica.
Amb una clara voluntat alhora defini-
dora i clarificadora, Oliva i Casas
–partint de la terminologia emprada
per l’arquitecte Fernando Chueca Goi-
tia– redueix/condensa a dos els models
de ciutat: la ciutat pública i la ciutat
domèstica. La ciutat pública? Una ciu-
tat de portes enfora que facilita la co-
municació entre els ciutadans i intenta
de satisfer les necessitats de tota mena
–materials, laborals, assistencials,
educatives, etc.– dels individus. En
aquest model de ciutat –l’Eixample de
Barcelona, posem per cas–, l’espai pú-
blic, entès com a punt de trobada/rela-
ció, es comparteix amb l’objectiu de
generar vida urbana. ¿La ciutat do-
mèstica? Una ciutat de portes endins
–Los Angeles, per exemple– que, com
si d’un santuari es tractés, es limita a
cobrir les necessitats diguem-ne egois-
tes dels individus. A la ciutat domèsti-
ca, a diferència del que passa a la pú-
blica, l’espai se sotmet a un procés de
segregació o zoning que fa gairebé im-
possible la trobada i la relació perso-
nals. Com a resum, Oliva i Casas con-
clou, de forma encertada, que a la
ciutat pública (anomenada a vegades
antiga, medieval, renaixentista, barro-
ca o industrial) hi ha ciutadans, i a la
ciutat domèstica (per entendre’ns, la
que sovint anomenem moderna, raci-
onalista o funcionalista) hi ha resi-
dents.

A FAVOR DE LA CIUTAT PÚBLICA
La confusió de l’urbanisme no s’esgota en
la feina de definir i clarificar conceptes,
sinó que, per dir-ho així, som davant
d’un llibre militant que pren partit a
favor de la ciutat pública i en contra de
la ciutat domèstica, perquè la primera
fa ciutat i la segona congrega individus.
Però la substància del llibre no s’acaba
aquí. I és que el seu autor, com qui no
vol la cosa, va plantejant una sèrie de
preguntes (quines qualitats ha de tenir
un bon pla urbanístic?, ¿quins criteris
cal aplicar per avaluar un estudi urbà?,
¿s’ha de projectar espai o volums?) i
problemes a resoldre (comunicacions,
aparcament) que s’amaneixen amb
una rastellera de crítiques que s’adre-
cen als centres comercials, als arqui-
tectes que són uns pèssims urbanistes,
a l’acadèmia i el progressisme que han
santificat la ciutat domèstica i, of course,
a Le Corbusier, que Josep Oliva i Casas
titlla d’il·luminat. Un llibre que no sols
tipifica els models de ciutat –aquesta
és la contribució acadèmica–, sinó que
ens instal·la en una realitat urbana –la
nostra– que vivim, patim o gaudim dia
a dia.

JOSEP LOSADA

Lluís Calvo va guanyar els Jocs Florals de Barcelona amb ‘El buit i la medusa’

De realitats
i d’identitats
P O E S I A

E S T E V E P L A N T A D A

Lluís Calvo reprèn
un dels grans
motius literaris
del segle XX, la crisi
del jo, negar-se
per existir,
descompondre el tot
per ser el no-res

Lluís Calvo, El buit i la medusa.
Premi Jocs Florals de Barcelona, 2002.

Proa. Barcelona, 2002.

A
ctualment, en un món abso-
lutament dominat pel que és
virtual i en què, sovint, es
confon i es distorsiona la
mateixa realitat, la poesia

accepta, un cop més, la difícil tasca de
fer-nos reflexionar sobre un dels eixos
del món modern: la condició huma-
na. Els poemes d’El buit i la medusa
serveixen de vehicle per oferir-nos la
nova visió de la realitat que percep la
veu poètica, i com aquesta realitat
actua com un tot unificador, com una
escudella en què hi caben les més ab-

solutes contradiccions. De fet, la vida
és això, un aiguabarreig de contraris,
aparentment irreconciliables. El tot
és també el no-res i constantment
muda de pell. Al cap i a la fi, el món
és incomprensible. ¿Cal deixar,
doncs, de creure en la realitat?

Després d’obsequiar-nos amb el seu
darrer llibre de poemes, el lluminós i
original Omissió (2001), Lluís Calvo
(Saragossa, 1963) torna a la càrrega
amb El buit i la medusa, llibre que ha
guanyat els últims Jocs Florals de
Barcelona. Lluís Calvo és autor d’una
obra literària abundant en què ha
conreat amb èxit la narrativa, el tea-
tre i la poesia. I combina amb encert
l’abundància amb el savoir-faire i el
compromís ètic i estètic. Des del ja
llunyà i primerenc Veïnatge d’hores
(1987) fins a l’actualitat, la seva obra
ha evolucionat sempre en pla ascen-
dent. De premi en premi ha anat
llaurant la llengua fins a assolir una
veu absolutament personal i amb
prou entitat per no necessitar més
prestigi que el que hi ha en cada un
dels seus poemes.

El buit i la medusa planteja dos eixos
temàtics força clars. D’una banda,
l’aprehensió de la realitat, i de l’altra,
la concepció de la identitat i de la
mateixa naturalesa humana. És un
llibre marcat pel pas del temps, sobri
i eixut, en lluita contra un temps que
fa que tot s’acabi, “tot, des de l’inici,
s’apressa, veloçment, cap a la seva fi”.
El primer poema, Introito, ja marca
clarament la divisa poètica: tres èpo-
ques que avancen inexorablement: la
infantesa, l’edat adulta i la maduresa,
escenificadores d’un cicle vital i al-
hora metafísic: néixer del no-res, as-
solir el tot, i tornar al no-res, “ja no
existeixo, ja no sóc ningú”.

El llibre està dividit en quatre parts.
A la primera, L’últim heroi, es fa un re-
corregut pels espais mítics de la in-
fantesa i de l’adolescència del poeta,
tot resseguint paisatges coneguts que

esdevenen escenaris de la seva èpica
personal. A la segona, Poemes per a un
públic majoritàriament adult, un cop
superada la memòria, es pren consci-
ència de la pròpia naturalesa, del
present, de l’adult que troba massa
dura la conversió a la maduresa. Les
altres dues parts, El buit il·luminat i Les
hidres infinites, són fruit d’aquest xoc
original de presa de contacte amb la
realitat i de la seva acceptació. El lli-

bre es construeix com una acurada
radiografia memorística sobre un
paisatge, uns records i unes vivències
que es projecten des del passat fins al
present i que condicionen aquest
present pel fet de ser fragments del jo
. Aquesta reflexió esdevé un diàleg
excitant amb els mites, una pausada
concepció madura del pas del temps.
Com diu la veu del poema, “reconèi-
xer el temps és envellir”, i les pre-
sències són efímeres, fluctuants, pa-
raules en la veu de l’Heràclit rutilant:
tot flueix, fins i tot l’ocult, fins i tot
un mateix. Fugaç i divers. De fet, re-
prèn un dels grans motius literaris
del segle XX, la crisi del jo, negar-se
per existir, descompondre el tot per
ser el no-res, com digué el poeta Ángel
González, “para vivir es necesario morir-
se muchas veces mucho”.

MIRADA SOBRE BARCELONA
El poeta barreja amb mestria els ele-
ments tècnics i formals que ha de te-
nir un poema plausible. Des del re-
curs de la ironia en veure que un amic
no entén els seus poemes, fins al re-
trat concís, punyent, de la realitat.
Ressegueix els perfils de la seva Bar-
celona, aquella amb què ha conviscut
i que coneix perfectament, i recorre
espais mítics del seu passat. Deixa
fluir els dots d’observació i passa el
mirall pels carrers del seu paisatge
emotiu, tot implicant-s’hi intel·lectu-

alment. Des de la
talaia d’home
adult, observa el
passat, els escena-
ris, l’espai mític de
la seva ciutat.

Lluís Calvo sap
en quin terreny es
mou. Té un bagatge
del tot suficient
per moure’s en di-
versos fronts i per
executar els poe-
mes d’una manera
sempre solvent.
Observem el subtil
contrast entre la
senzillesa i la com-
plexitat en cada
vers, en cada situa-
ció; el domini dels
jocs del lèxic i del
llenguatge; la
imatgeria brillant,
basada en la reali-
tat; la mirada per
escenes quotidia-
nes en què es pre-
senta una situació
normal que esdevé
una situació moral,

una reflexió profunda; els ponts de
diàleg amb la tradició; els habilíssims
finals de poema en què, sovint, hi ha
unes frases lapidàries (de vegades,
petites estrofes finals), que són con-
clusions inconcluses; tant es mou en
el detall realista com en la sorpresa
executiva, tant adopta un aire abso-
lutament poètic, com es deixa endur
pel verb eixut, tant és desbocat com
contingut. Tot això, fins al final del
llibre, un llibre que capta l’atenció
fins al darrer poema, que el clou en
forma de cercle.

El buit i la medusa és un llibre per a
qui vulgui pensar i sentir, amb el
mateix rigor amb què la vida ens en-
senya les seves cartes. Una lectura
complexa per a una realitat comple-
xa. Però, com ha quedat dit, “tot, des
de l’inici, s’apressa, veloçment, cap a
la seva fi”. Tot busca, irremeiable-
ment, la seva destrucció. Intenteu no
destruir aquests mots, aquest llibre,
que no passi per alt. La poesia “no
l’escriuen sols els poetes”, la poesia,
sovint, està escrita en llocs ocults, i els
bons poetes saben fer-la parlar.


