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Diferents autors han donat la seva visió de Nova York
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L
a meva Nova York és un
apartament de pocs metres
quadrats al carrer seixanta de
Manhattan, entre la segona i
la tercera avingudes. A tocar

dels magatzems Bloomingdale’s i a
cinc minuts a peu del Central Park.
Un apartament convertit en corres-
ponsalia d’estar per casa, des d’on la
circulació transatlàntica de faxos so-
vint quedava embussada per excés de
trànsit. O sigui, de feina. Fa deu anys
no teníem correu electrònic, i Inter-
net encara no havia reduït qualsevol
distància a quatre clics de ratolí.

La meva Nova York és un bagel de
panses acabat de sortir del forn, i el
New York Times de l’endemà cada dia a
les onze de la nit, i les escapades a la
llibreria Barnes & Noble de l’Upper
West Side (llavors no n’hi havia una a
cada cantonada), i les visites a mitjanit
al supermercat Food Emporium de la
tercera avinguda, obert les vint-i-qua-
tre hores. I les converses eternes al bar
del davant, amanides amb mig litre de
cafè aigualit que em cremava l’esòfag.
Converses sobre els fills que tindria,
els llibres que escriuria i els arbres que
encara no he plantat.

La meva Nova York és una trucada
de telèfon de matinada, per allò de la
diferència horària, i una excursió
apressada fins al quiosc de guàrdia,
per descobrir qui caram era el director
de cinema que s’havia mort i del qual
n’havia d’escriure seixanta línies en
tres quarts d’hora. Al carrer hi havia
dos pams de neu i la meva anada al
quiosc, calçada amb unes sabates
sense vocació de descansos, va ser de
pel·lícula. El nom i la filmografia d’a-
quell director no els he oblidat mai
més.

La meva Nova York és una àvia di-
vorciada que vaig conèixer a la piscina
del barri i que em feia pentinar els
seus quatre gats obesos a canvi de
classes d’anglès. L’any passat la Louise
es va comprar un portàtil i va apren-
dre a enviar acudits per e-mail. El 13
de setembre, en ple estat de xoc, em va
dir per escrit que el món ja no torna-
ria a ser com era. Ara em continua
enviant acudits, però han perdut in-

genuïtat i han guanyat mala llet.
La meva Nova York és una ciutat

menys impressionant i més humana
del que m’havia imaginat abans de
trepitjar-la. Una ciutat que m’ha vist
riure molt i plorar massa. Una ciutat
on mai he exercit de turista, perquè el
primer cop que hi vaig posar els peus
ja va ser per quedar-m’hi, i ningú es
dedica a pujar a l’Empire State quan
té feina a buscar un pis de lloguer i a
buscar-se la vida.

I qui diu l’Empire State diu l’estàtua
de la Llibertat o les Torres Bessones.
Però em costa parlar de les Torres Bes-

sones, perquè tothom les coneixia mi-
llor que jo, i tothom té proves docu-
mentals que ho demostren. Jo no em
vaig fer cap foto dalt de les Torres: hi
vaig pujar una sola vegada, quan ja feia
dos anys que vivia a Nova York i era a
punt de tornar cap a Barcelona. Hi vaig
pujar gràcies al meu cosí Albert, que
estava de vacances i, ell sí, exercia de
turista. A mi les dues torres em servien
sobretot per orientar-me quan cami-
nava pel sud de Manhattan, on els
carrers tenen nom en lloc de número.

Vaig tornar a Nova York l’estiu del
1999, i l’estiu del 2000, i l’estiu del

2001. Em vaig fer fotos davant el
portal del que havia estat el meu
apartament, vaig veure els gats so-
brealimentats de la Louise, vaig
menjar un bagel de panses acabat de
fer i em vaig perdre per tantes Bar-
nes & Noble que les vaig arribar a
confondre. Però tampoc vaig pujar a
les Torres Bessones.

NOVA YORK VISTA PER 10 AUTORS
Tothom que hi ha estat té el seu re-
cord de Nova York, com queda clar en
el llibre I love NY (Planeta). Guillermo
Cabrera Infante, Antonio Gala, Elvira

Lindo, Terenci Moix, Rosa Montero,
Soledad Puértolas, Rosa Regàs, José
Luis Sampedro, Maruja Torres i Ma-
nuel Vázquez Montalbán ens parlen
de la seva Nova York, que no és la
meva ni la teva, perquè les ciutats
només són en la mesura que les fem
nostres. Ho vaig escriure en un d’a-
quells articles que van arribar per fax
a la redacció del diari: “Que ningú es
deixi enganyar per una arquitectura
que mira al cel: l’ànima de Nova York
toca de peus a terra”. Quan faci la
maleta per tornar-hi, hauré de pensar
a endur-me una brúixola.
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N
o hi ha res com la gana per des-
pertar els instints, de l’astúcia a la
violència. Però tampoc no hi ha
res com la panxa plena de delícies
gastronòmiques (com a exemple

d’element només accessible amb un poder
adquisitiu alt) per percebre la vida com si fos
un etern passeig triomfal. Amb això no vull
dir que tots els rics siguin dolents (tot i que
quan en fan ostentació resulten ridículs i
menyspreables), ni tots els pobres, bons, no-
més vull dir que una mateixa ciutat en una
mateixa època, uns mateixos carrers en
unes mateixes hores, poden provocar uns
sentiments antagònics depenent de la ple-
nitud de la panxa, de la butxaca.

Un cop feta aquesta reflexió social, no
m’estic d’aplaudir un llibre que molts al-
tres han lloat abans: Nits de Barcelona (Proa),
de Josep M. Planes. Per a qui no estigui al
cas, resumiré que Planes (de qui acaba de
publicar-se, també a Proa, Els gàngsters de
Barcelona) va escriure, el 1931 i quan només
tenia 24 anys, aquests retrats de catorze
locals nocturns (com ara el Grill del Ritz, la
Granja Royal, el Bar Americà del Colón,
l’Edèn Concert...) d’una Barcelona cabare-
tera i emergent, republicana i amb aires de
llibertat, després de l’embranzida que va
agafar amb l’Exposició del 29. Pioner del
periodisme d’investigació a Catalunya, va
ser assassinat als 29 anys per pistolers de la
FAI mentre feia una recerca sobre aquesta
organització.

Aquest magnífic llibre, amb il·lustracions
del pintor Oleguer Junyent, pròleg de Josep
M. de Sagarra (mestre de farres de Planes) i
colofó de Carles Soldevila, ens fa agafar
ganes de poder reviure aquella Barcelona
alegre i desacomplexada que el textos
efervescents de Planes ens mostren amb
mestria descriptiva i sorprenent frescor a
parts iguals. Si bé, tal com deia abans, segur
que la major part dels barcelonins d’a-
quells anys tampoc van viure la mateixa
Barcelona que ens mostra l’autor.

Planes va defensar el “periodisme deco-
ratiu”, que dóna peu a una “literatura per-
fumada de whisky i de tabac ros, que ha
nascut al taulell del cabaret del Palace, en-
tre la boirina de l’alcohol, el ritme picat
d’un shimmi i les cames perfectes de les
noies d’en Jackson”.

Com passa sempre que la mort s’emporta
un jove, no sabrem fins on podria haver ar-
ribat Josep M. Planes. Amb tot, però, va tenir
temps d’escriure un llibre envejable en
molts sentits, i això no hi ha qui li prengui.
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