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“Ara més que
mai, els
escriptors
tenen el repte
de construir
un nou mapa
de Barcelona”

Segons Guillamon es dóna la
paradoxa que “una Barcelona
decrèpita com era la dels 70 va
ser capaç de generar un ima-
ginari molt potent, mentre
que la metròpoli postmoder-
na de la dècada dels noranta,
planificada pels poders pú-
blics i els capitals internacio-
nals encara està buscant una
imatge”. Guillamon creu que
“ara, més que mai, els escrip-
tors tenen el repte de cons-
truir un nou mapa de Barce-
lona, perquè qui actualment
està creant l’imaginari no són
pas ells sinó els polítics, per
exemple, a través de sèries de
televisió com ara Poble Nou”.

Eduardo Mendoza va ser el
primer a opinar sobre el tema
(de fet, va ser l’únic perquè
Monzó, Azúa i Palol van parlar
d’altres temes). Per l’autor de
La verdad sobre el caso Savolta
“no és veritat que el procés de
creació d’imaginari s’hagi in-
terromput, sinó que continu-
arà amb una nova generació

literària que escombrarà els
Azúas i Monzós d’ara”. Mendo-
za va afegir que els barcelonins
ens estem creient la imatge que
tenen els turistes de la nostra
ciutat. Per ells, Barcelona és
encantadora, moderna, fantàs-
tica, però la realitat és una al-
tra, ja que continua sent una
metròpoli “on encara hi ha es-
combraries tirades pel carrer i
on els cotxes continuen apar-
cant sobre les voreres”.

Félix de Azúa va explicar que
mentre que els escriptors de la
dècada dels 70 i els 80 partien
d’una imatge molt nítida de
Barcelona, actualment tot era
molt més indefinit. Segons
Azúa, “abans, l’escriptor tenia
clar que Barcelona era una ciu-
tat amb barris de pobres i barris
de rics, separats per un Eixam-
ple que feia d’amortidor entre
la zona alta i els barris obrers.
Ara, en canvi, tot es barreja.
Segons ell, la prova la tenim en
el gran projecte d’urbanització
de Diagonal Mar, un barri que
serà d’alt standing en una zona

que fins a l’actualitat sempre
s’havia considerat marginal”.

Miquel de Palol, per la seva
banda, es va queixar que “Bar-
celona és una de les ciutats que
tracta pitjor les seves tradicions
i que més arrasa amb la seva
memòria col·lectiva”. Segons
Palol, “no som capaços de
construir res de nou si prèvia-
ment no destruïm alguna altra
cosa”. Com ell mateix va afir-
mar, és el caïnisme del “Visca
Macià, mori Cambó”.

Quim Monzó va ser l’últim a
intervenir abans que arribés el
torn del públic, i va aprofitar
per explicar que “quan hi ha
pela, és molt probable que la
contracultura s’acabi incorpo-
rant al discurs oficial”. Segons
l’escriptor, aquesta és la causa,
per exemple, que la publicitat
actual hagi canviat el seu dis-
curs tradicional i conservador
per un altre de provocatiu i so-
vint contracultural.

Quan va arribar el moment
reservat perquè els assistents
fessin les seves preguntes als
convidats a l’acte, ningú no
s’animava a ser el primer.
Aquesta va ser l’excusa perquè
Félix de Azúa invertís els rols i
interpel·lés el públic, i més
concretament la crítica literària
Dolors Ollé. Azúa li va demanar
si creia que finalment la crítica
catalana deixaria de menyspre-
ar i obviar els autors d’aquí que
escrivien en castellà. La respos-
ta de Dolors Ollé va ser categò-
rica: “La cultura catalana es
cuina a Madrid, entre els autors

catalans que s’expressen en
castellà, que són els que reben
el 80 per cent de la promoció”.
Segons Dolors Ollé, per tant, és
impossible que aquest grup
d’autors se senti agreujat. Do-
lors Ollé va aprofitar la seva
intervenció per dir-hi la seva
sobre la relació entre la litera-
tura i Barcelona que es planteja
al llibre de Guillamon. Per ella,
“ara no és l’hora de fer litera-
tura de ciutats, perquè al final
semblarem l’Ajuntament”.

Julià Guillamon, evident-
ment, no és del mateix parer.
De fet, la relació entre literatu-
ra i metròpoli ha estat, de
sempre, una preocupació clàs-
sica dels que es dediquen a la
crítica de llibres. Molts d’ells
consideren que els grans dis-
cursos literaris sobre la ciutat es
van esgotar a principis del segle
XX. Però llibres com La ciutat
interrompuda demostren que els
escriptors de les darreres tres
dècades encara tenen molt a dir
en la construcció de l’imaginari
de Barcelona.

Crònica literària
F E R R A N M A S C A R E L L

D
iguem per enda-
vant que La ciutat
interrompuda és un
llibre molt interes-
sant i ben sugge-

rent que cal llegir. Sota l’apa-
rença d’un documentat exerci-
ci de crítica literària, entrella-
çat amb una estimulant cròni-
ca personal sobre els darrers 30
anys de la vida cultural de la
ciutat, presentada com una
mena de manual sociològic so-
bre els escriptors i la imatge de
la ciutat de Barcelona, l’autor
crea una magnífica novel·la so-
bre la ciutat. En una primera
aproximació la lectura ens en-
dinsa en algunes de les obres
d’un seleccionat grup de nar-
radors. Són remarcables les
aproximacions a les obres de
Mendoza, Azúa, Sergi Pàmies,
Palol i Monzó, que tenen Bar-
celona com a rerefons.

Dèiem, també, que la lectura
ens introdueix en una contras-
tada crònica personal de la
transformació de la vida cultu-
ral de Barcelona al llarg de les
tres darreres dècades. Té apro-
ximancions brillants, encara
que lògicament desiguals, a la
contracultura urbana dels 70,
de quan –en paraules del ma-
teix Guillamon– “es tractava de
mitificar l’espai i reinventar la
memòria”; a l’aparició dels
moviments radicals “quan la
dècada dels vuitanta apareixia
com un horitzó negatiu”; als
nous moderns que van posar els
interessos individuals per da-
vant dels del grup; a la renova-
da alta cultura que proposa “un
pensament capaç de superar la
inconsciència còsmica (l’irraci-
onalisme dels moviments con-
traculturals) i tornar a un món
familiar en el qual l’artista fos
plenament conscient i autò-
nom” en un moment en què “la
falta d’objectius, la pèrdua dels
referents comuns, han produït
un hedonisme i un individua-
lisme ferotges”; al conflicte
obert entre els intel·lectuals i els
nous poders democràtics que
finalment destil·la “la crisi de
relació entre l’artista i la ciu-

tat”; als corrents humorístics que
expressaven que “també en li-
teratura es començava a deixar
de banda el to social i alguns
escriptors s’acostaven a la ciu-
tat amb una nova actitud, sense
prejudicis”; d’“el pas de l’utopia
a l’escepticisme” i la nova co-
mèdia urbana que “representa
la possibilitat d’experimentar
l’humor sense renunciar a la
realitat”; a la nova avantguarda
irònica que “reivindicarà el dret
a la incoherència, a l’improperi
i a la poca-soltada”; als nous
individualismes –després de les
ideologies vindrà el temps dels
individus– “quan el progrés de
l’art deixa de ser una exigència
de la raó mercantil, l’estètica ja
no troba la seva legitimació en
l’autenticitat de la creació sinó
en la seva recepció en els cir-
cuits de compra i venda”. “Què
passa quan l’individu alliberat
de les ideologies topa amb la
nova realitat del mercat”; als
debats a l’entorn dels jocs del
92; dels espais sense identitat;
de la refundació de la ciutat des
de la memòria; a la guerra dels
somnis entre la realitat i la fic-
ció en el món d’avui.

Finalment, les pàgines de La
ciutat interrompuda es presenten
com una mena de manual de
sociologia sobre la ciutat i la
imatge que en tenen els escrip-
tors que han intentat descriu-
re-la. I aquí és quan l’obra pre-
senta més ambigüitats. En la
introducció l’autor manifesta
la seva intenció: “La ciutat inter-
rompuda vol explicar la trans-
formació de Barcelona a partir
dels textos literaris”. A mesura
que es va consumant la lectura
se’ns presenta una qüestió de
fons: ¿és possible explicar la
transformació d’una ciutat a
partir dels seus textos literaris?

Certament, no és gens senzill.
La crítica literària d’aquí i d’ar-
reu fa decennis que debat la
relació entre literatura i espai
urbà i ja fa molt de temps que
la literatura va abandonar cap
pretensió d’explicar la ciutat de
forma global. A mesura que la
lectura avança el lector percep
que allò que està llegint no és
tant la transformació de la ciu-
tat real com una selecció de
textos feta per l’autor per sus-
tentar la seva tesi sobre la
transformació de Barcelona. De
fet, Guillamon construeix amb
les novel·les dels altres l’esque-
let de la seva nova ficció sobre
la ciutat.

BONA LITERATURA I ENGINY
La ciutat interrompuda és, doncs,
literatura. Bona literatura feta
amb enginy a partir de la lite-
ratura dels seus contempora-
nis. L’autor no se n’amaga i es-
criu: “Tota reconstrucció histò-
rica té alguna cosa de ficció”. La
ciutat interrompuda és, per tant,
una novel·la. Els personatges
són les novel·les escrites per
d’altres. Els personatges creats
pels altres novel·listes li servei-
xen a l’autor per defensar la
seva tesi sobre la ciutat. Guilla-
mon deixa molt clara la seva
tesi ja en la introducció: “Ha
sorgit una ciutat nova, sense
memòria, ni referents, on els
poders públics i els capitals in-
ternacionals imposen la seva
pròpia ficció”.

No es tracta aquí d’esbrinar
si les coses són realment així.
En qualsevol cas la seva tesi,
més o menys real, és estimu-
lant i convida a la reflexió. Des
de fa molt de temps sabem que
un text literari no és mai una
plasmació de la realitat. És
sempre una interpretació de la

realitat. Fa temps que la novel-
lització de la ciutat va esclatar
en la seva diversitat, va refusar
la linealitat i va acceptar la
multiplicitat de punts de vista.
Sabem que des de sempre la li-
teratura presenta la ciutat des
d’una doble imatge: la parella
llum/ombra, espai d’alliberaci-
ó/espai de perdició. En són
magnífics exemples les novel-
les sobre la ciutat d’autors com
ara Balzac, Stendhal, Flaubert,
Zola, Dickens, Emerson, Dosto-
ievski, Gogol, Joyce, Kafka,
Proust, Dos Passos, Sartre,
Brecht...

És ben veritat, a més, que el
llibre d’en Guillamon obre
molts altres interrogants força
interessants: ¿A quina raó de
fons respon que una part signi-
ficativa de la literatura local in-
venti aquesta ciutat distant, llu-
nyana, destruïda, desmemoria-
litzada, pessimista? ¿Què expli-
ca i d’on surt el permanent
malestar cultural i polític de
l’ampli ventall d’escriptors lo-
cals? ¿Per què han preferit una
ciutat idealitzada però deca-
dent, a la ciutat real, contradic-
tòria i complexa, però en qual-
sevol cas també reconeguda i
dinàmica? ¿Per què la mística
voluntat antimite amb relació a
la ciutat de Barcelona? ¿Per què
aquesta mena de conversió lite-
rària de Barcelona en el boc ex-
piatori de tots els mals contem-
poranis? ¿Per què, en canvi, el
clamorós silenci amb relació a la
complexa construcció cultural de
la nació? ¿Per què el silenci sobre
les dificultats i també virtuts del
món urbà planetari? ¿Per què
l’explícit silenci de Guillamon
sobre allò més concret, més
tangible: el sentiment de ciutat
entre les persones, en els car-
rers, en els barris?

Òbviament Guillamon no
pretén resoldre aquest tipus
d’interrogants. Però dóna algu-
na pista. És pregunta: ¿Quant de
temps romandrà en la imagi-
nació dels escriptors la presèn-
cia del passat? I, continua: “¿No
confirma aquesta actitud dels
novel·listes la claudicació i la
pèrdua de pes de la literatura en
la creació de la imatge de la
ciutat?”. Guillamon, doncs, dei-
xa per resoldre la pregunta
central que destil·len les pàgi-
nes: ¿Qui fracassa en la cons-
trucció de la imatge de la ciutat:
la multiplicitat d’agents que la
composen realment o la litera-
tura?

Si fos la literatura qui estigués
fracassant, tampoc seria una
novetat. Sabem, des de fa mig
segle, que la literatura ha deixat
de pretendre sentit de totalitat.
Sabem, des de fa un segle, que la
ciutat constitueix una realitat
complexa, que només es cons-
trueix i s’explica, alhora, des de
diferents pràctiques professio-
nals (management, urbanisme,
arquitectura, paisatgisme, soci-
ologia, dret, cultura...) i des de
l’acció política (dels ciutadans
votant o bé participant, i dels
polítics executant). Sabem, tam-
bé, que la construcció de la ciu-
tat, en el marc glocal té reactiva-
des les preguntes bàsiques: Com
pensar-la? Com organitzar l’ac-
ció dels actors/productors de
ciutat en un marc d’una urba-
nització que és planetària?

La ciutat interrompuda és un
bon llibre que cal llegir. Del
conjunt de les possibles lectures
aparents se’n descobreix una no-
vel·la. Una magnífica novel·la
urbana vestida amb moltes ca-
pes d’erudició literària i de me-
mòria personal, tenyida d’un
notable pessimisme sobre el fu-
tur de la ciutat, o bé del paper
de la literatura per interpre-
tar-la.
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