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H
istòria i literatura
són inseparables.
Fins i tot la cièn-
cia-ficció beu dels
esdeveniments his-

tòrics que han marcat els
nostres dies. Ara bé, per da-
munt de tots, el gènere que
permet fondre els fets del
passat i la fantasia és la no-
vel·la històrica. Esperonador
de la creativitat i amb la vera-
citat com a rerefons, aquest
tipus de literatura no només
suposa una capbussada en els
amors i desamors, en els èxits
i fracassos, dels protagonistes
en qüestió, sinó que, al mateix
temps, ens ofereix una lliçó
magistral sobre els annals de
la humanitat. És cert que
moltes novel·les històriques
estan desequilibrades, deixant
en un imperdonable segon pla
la trama fictícia, però quan
tots dos pilars, imaginació i
realitat, van perfectament de
bracet, el resultat és una es-
plèndida peça literària, com
succeeix amb La ciutat del desig,
segon volum de la trilogia,

iniciada amb La ciutat del canvi,
que Santiago Riera centra en
l’urbs de Barcelona.

Membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i professor
d’història de la ciència a la
Universitat de Barcelona, San-
tiago Riera (Barcelona, 1935)
és doctor en enginyeria in-
dustrial i llicenciat en història
contemporània. Estudiós de la
industrialització catalana, és
autor de títols com ara Ciència
i tècnica a la Il·lustració: Francesc
Salvà i Campillo (1751-1828) i
Narcís Monturiol. Darrerament,
però, s’ha decantat per la nar-
rativa, com ho demostra l’o-
bra que ara ens ocupa. Inici-
ada amb el descontentament
que, a principis del segle XIX,
generava la guerra carlina i,
sobretot, les engrunes de lli-
bertat obtingudes amb comp-
tagotes des de la mort de Fer-
ran VII, La ciutat del desig és un
contrast constant entre l’idea-
lisme dels obrers i la prudèn-
cia i voluntat d’ostentació de
la societat burgesa barceloni-
na del moment.

UNA CIUTAT UTÒPICA
Sota els principis de fraterni-
tat, llibertat i solidaritat, Éti-
enne Cabet encapçalava el
1848 una expedició d’altruis-
tes treballadors europeus que
marxaren als EUA amb el
somni de fundar Icària, una
ciutat d’organització comu-
nista que havia de servir de
model al món en termes de
justícia, comprensió i igual-
tat. Sobreposant l’anhel del

bé col·lectiu a l’estima de la
seva família, el metge Joan
Rovira abandonà la seva dona
i la seva filla, la Rosalia. Però
Icària no deixaria mai de ser
una utopia. I és que, un cop
ocupats els terrenys, no hi
cessarien les lluites per en-
cimbellar-se al capdamunt
d’una comunitat que, preci-
sament, el que no admetia
eren aquestes actituds pròpi-
es del món que es proposava
canviar. Aleshores, però, ja és
massa tard per tornar i la Ro-

salia creix sense saber pràcti-
cament res del seu progeni-
tor. En una Barcelona im-
mersa en la preparació de
l’Exposició Universal, l’in-
ventor Narcís Monturiol, que
figura ser un vell amic del seu
pare, li explicarà el perquè de
la seva partida i el tarannà
humil i noble que sempre el
va caracteritzar. Personatges
inventats, com la família Gi-
ró, que assisteix a la vetllada
inaugural del Liceu, es relaci-
onen amb personalitats his-

tòriques, com el mateix Mon-
turiol, el doctor Letamendi i
el professor Pere Estasen, que
va provocar l’escàndol dels
nobles membres de l’Ateneu
Barcelonès amb un cicle de
conferències en què va de-
fensar el darwinisme, i així
Riera passa d’aquesta manera
revista a moments crucials de
la història de la Ciutat Com-
tal.

VIATGE PER ASTÚRIES
El gust de Santiago Riera per
la combinació de vivències
quotidianes amb digressions
sobre l’art, la història i la po-
lítica es pot apreciar també
en un altre títol seu recent-
ment publicat. Directe a Astú-
ries és un dietari de viatge
original en què desgrana el
seu amor pel Principat. Ara fa
vint anys emprenia amb la
seva família una travessia de
tres setmanes per aquestes
terres de muntanya i de mar,
de verdor i de blau. El barranc
de Cares, els Picos de Europa,
les coves de Tito Bustillo,
Oviedo, escenari de la inobli-
dable La Regenta, Bulnes i Gi-
jón són descrits des de la visió
curiosa de l’autor, que, per
damunt de tot, s’esforça per
teixir poderoses imatges vi-
suals d’aquests indrets enci-
sadors. El lector se sent negat
enmig de la natura feréstega,
i contempla petits tresors de
l’art preromànic i s’endinsa
en el viatge a través del temps
que suposa admirar les pin-
tures rupestres d’un habitat-
ge humà de fa milers d’anys.
Defugint els indrets turístics i
amb una voluntat d’empatia
que el du a enamorar-se del
caràcter asturià, del qual
afirma que “de la terra li ve la
dolcesa i de la mar la rudesa”,
Riera ens recorda que no cal
marxar a l’estranger per cop-
sar la bellesa anhelada quan
sortim de vacances.
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É
s a les Heroides, d’O-
vidi, on les queixes
amoroses –l’anome-
nat discurs de l’ab-
sència– de les dones

antigues reflecteixen una
semblant intensitat en el dis-
gust i l’abandonament per
part dels seus amants. La cul-
tura popular ha ajudat a
acréixer veritats no discutides
sobre la catàstrofe amorosa.
L’estudi de Giménez es pre-
senta com un desllorigador de
tòpics sobre l’amor i altres re-
lacions que genera. Per con-
trast amb aquestes idees col-
lectivament compartides,
l’autora analitza passió, pacte
i revolta en la parella a partir
de lectures filosòfiques, de
petites coqueteries de la
premsa rosa que fan més
lleuger el text, o bé de l’ob-
servació empírica de l’entorn.

La conciliació entre senti-
ments i llibertat no és de fàcil
solució per a la dona, segons ja

ha plantejat anteriorment la
literatura sobre el tema. Sobre
les idees que circulen en la
manera d’estimar de tots dos
sexes, Giménez es remunta a la
revisió de l’anomenat precio-
sisme del segle XVII, moviment
literari feminista avant-la-lettre
ocupat a analitzar especial-
ment l’amor des de la igualtat
intel·lectual en relació amb
l’altre gènere. D’aquí, l’intent
de fer casar feminisme i con-
ceptualització amorosa.

Un dels aspecte innovadors
del llibre és la valoració de la
passió com un element sub-
versiu que la societat intenta
canalitzar a través de les rela-
cions institucionalitzades.
Aquesta passió, que és ben so-
vint causa de moltes renúncies
en les dones, és susceptible,
segons Anna Lis Giménez,
d’arribar a la plenitud quan hi
ha diàleg en la parella. Una
passió que convé entre sem-
blants, segons se’ns remarca, i

que canvia també a mesura
que l’home accepta una certa
androgínia, és a dir, una vo-
luntat de tramar els valors he-
retats amb la delicadesa i la
sensibilitat que cal en el tracte
amb l’altre.

Anna Lis Giménez insisteix
en la seva voluntat polemitza-
dora. Qualifica el sentiment
d’extraordinari i torbador en
l’ordre social. El seu caràcter
extraordinari prové de la vida
incompleta que viu cadascú,
tret de l’androgin, per seguir la
tipologia clàssica. D’aquí que
cerquem en l’amor la sem-
blança, l’afinitat, i això que
derivi en la fusió i en el pacte,
amb algunes precisions, però:
“Aquest pacte és vital per a les
dones, que pateixen amb més
intensitat el conflicte entre la
seua espontaneïtat, la seua àn-
sia de realització com a indivi-
dus, i el seu desig de seducció
d’un altre que les vol com les
desitja i les somia”.

Val a dir que l’autora té un
punt de revolucionari quan
afirma que l’amor en la seva
fase inicial, i per tant apassio-
nada, anul·la les diferències
socials i culturals entre els se-
xes. Aquesta democratització
que ja postulava Shakespeare
pot ser fins i tot difícil de sos-
tenir en els nostres dies: uns
temps que semblen no atorgar
a aquest sentiment una posició
central en la vida d’una perso-
na. Si pensem en films com Lost
in Translation comprovem que
l’amor es deixa perdre perquè
la idea de buit que ens cobreix
ja no fa que la gent tingui la
capacitat de descobriment ne-
cessària que implica tota
aventura, sigui amorosa o no.
El tancament de les individua-
litats fereix directament la lí-
nia de flotació de la singulari-
tat de l’altre o, si més no, es
barreja amb elements molt
complexos que n’enrareixen
les condicions.

L’amillorament dels indivi-
dus a causa de l’amor es tracta
en l’assaig des d’un punt de
vista històric i es planteja
sempre dins la tradició occi-
dental: de Plató, a l’amor cor-
tès, fins als textos més recents.
Segons l’autora, la trobada
amb l’alteritat provoca uns
canvis personals que s’hauran
de definir en la vida en comú
si és que finalment hi ha sin-
tonia. Pel que fa als homes
enamorats, Giménez estudia
els tipus de feminització que
això comporta, així com el fe-
titxisme de determinats com-
portaments suposadament
masculins.

Finalment, el darrer capítol
tracta la no gens fàcil gestió
de la llibertat dels membres
d’una parella. Tot prenent els
documents que en la societat
atenesa expliquen l’autono-
mia o el proteccionisme de la
dona casada, Giménez va a la
recerca d’una igualtat utòpi-
ca o potser possible. En qual-
sevol cas, el punt de vista de
la filòsofa és positiu. El que fa
en el seu estudi és salvar els
paranys d’una bibliografia
reductora per defensar la
pervivència de l’amor sense
renunciar a la personalitat
pròpia.


