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Emili Rosales (Sant Carles de la Ràpita, 1968) ha guanyat el Sant Jordi amb la novel·la ‘La ciutat invisible’

Les ruïnes del somni
N A R R A T I V A

J O S E P P E L F O R T

En totes
dues línies
argumentals
de la novel·la
el ritme
narratiu està
sàviament
pautat

Emili Rosales, La ciutat
invisible. Premi Sant Jordi.
Proa. Barcelona, 2005.

D
es de fa un cert
temps, la recupe-
ració de la memò-
ria històrica més
recent a través de

la novel·la s’ha revelat com un
filó literari i editorial de pri-
mer ordre. En l’àmbit de la
literatura castellana, n’hi
hauria prou d’esmentar el cas
de Soldados de Salamina, que
revisita el tema dels vençuts i
els vencedors i, de passada,
ofereix als primers l’oportu-
nitat de fer un examen de
consciència prou saludable i
catàrtic, si més no pel que fa
a la història cultural penin-
sular. Des de paràmetres es-
tètics diversos i amb notable
saviesa narrativa, Pa negre i Les
veus del Pamano, en la nostra
llengua, tracten també la do-
lorosa qüestió de la post-
guerra. I són, certament, no-
vel·les poderoses. Però recu-
perar aquesta època conflic-
tiva, contradictòria i relativa-
ment propera és una feina
quirúrgica d’alt risc i, a parer
d’aquest cronista, si és que
realment se’n vol tenir una
visió equilibrada, cal també
posar a l’altre braç de la ba-
lança novel·les tan completes,
rotundes i oblidades com ara
Incerta glòria, de Joan Sales.

Aquest preàmbul no tin-
dria justificació si no fos per-
què ens mena de dret cap a
un altra qüestió que em sem-
bla essencial per entendre el
sentit de La ciutat invisible,
d’Emili Rosales: en darrer
terme, ¿fins a quin punt hem
de ser –o, simplement, volem

ser– esclaus d’un passat que
no ens presenta altre futur
que el de ser víctimes? Des
d’aquest punt de vista, la
manera amb què Rosales
s’encara al passat i a la histò-
ria és ben diferent i personal.
Cap al final de la novel·la que
avui ressenyem, Emili Rossell,
el protagonista i narrador,
escriu aquestes paraules: “Si
la història han de ser les or-
dres que algú et dicta des
d’un punt o altre del passat,
no em convé. M’atreu si
constitueix una passió que
m’agita i em projecta, si em
nodreix i em tensa. Si em
crea. Si em creo. Si no, repre-
sentaria el mer acatament de
la tragèdia”.

I és precisament per aques-
ta voluntat de fer-se i de cre-
ar-se en la història que l’Emili
Rossell, un galerista barcelo-
ní natural de Sant Carles de la
Ràpita, comença a investigar
a partir d’unes memòries de
l’arquitecte italià Andrea
Rosselli. La novel·la s’estruc-
tura a partir de dues històries
paral·leles: l’una situada en el
present més actual; l’altra, en

el segle XVIII. En totes dues
línies argumentals, el ritme
narratiu està sàviament pau-
tat i, de mica en mica, els fils
de les vides de tots dos homes
–l’Emili i l’Andrea– aniran
trenant-se fins a formar una
sola corda. Més enllà de l’in-
terès que desperta en el lector
l’evolució dels fets i el misteri
històric, al mapa que, al final,
dibuixa la novel·la hi ha ter-
ritoris comuns prou interes-
sants. D’una banda, les rela-
cions entre l’artista i el poder,
entre la sensibilitat estètica i
la praxi política. Si l’Emili
Rossell del segle XXI ha de
conviure amb polítics bicèfals
o narcotraficants disfressats
de constructors, que estenen
el seu domini damunt les
Terres de l’Ebre, l’Andrea
Rosselli del XVIII ha de do-
blegar-se davant les intrigues
cortesanes i el despotisme il-
lustrat dels monarques de
l’època. I és que potser en ai-
xò els temps no han canviat.
L’oncle i mentor de l’Andrea
li adreça aquest consell –ben
vigent–, en referència als po-
derosos: “Treu-ne el profit

que puguis, però no perdis de
vista que els nostres interes-
sos són diferents dels seus”.

L’altre àmbit en què es pot
resseguir un itinerari paral-
lel és el de l’aprenentatge vi-
tal i amorós: a cavall entre la
raó il·lustrada i el romanti-
cisme incipient, l’arquitecte
italià Rosselli acaba renunci-
ant a la vida cosmopolita i
busca el recer d’un port se-
gur; i l’Emili Rossell, guarit
de patologies urbanes i d’a-
mors fugissers, retroba un
amor antic en una terra i un
mar que són els seus. I ho fa
al marge de la seva història
personal més recent, renun-
ciant a remenar la realitat
estòlida i grisa d’una post-
guerra que no ha triat. La
ciutat invisible (les ruïnes del
Sant Carles il·lustrat que no
va ser mai) és l’esperó dels
somnis i dels desitjos. I ho
pot ser perquè és invisible i
no existeix. S’ha de crear.
Perquè, com diu el narrador
(i, tal vegada, l’autor), cal
“inventar el món perquè el
món sigui teu, o simplement
perquè tu siguis en el món”.

PERFIL
➤ Emili Rosales va néixer a
Sant Carles de la Ràpita el
1968. Filòleg de formació,
actualment és editor de
Planeta després d’haver-ho
estat de Columna. Però
abans d’ocupar aquest càr-
rec ja era poeta i novel·lista.
De moment ja ha guanyat
un premi important en ca-
da gènere, el Salvador Es-
priu de poesia jove 1990,
amb Els dies i tu (Edicions
62), i el recent Sant Jordi de
novel·la 2004, amb La ciutat
invisible (Proa). A més d’a-
questes dues obres premia-
des, Rosales ha publicat les
novel·les La casa de la platja
(Columna, 1995), Els amos del
món (Columna, 1997) i Men-
tre Barcelona dorm (Columna,
1999) i el llibre de poemes
Ciutats i mar (Columna,
1989). El seu currículum
inclou una biografia escrita
amb David Escamilla: Capri,
t’estimem: l’home, l’artista, el
geni (Columna, 1998). (L.L.)


