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CULTU A

■ Xavier Pla

No cal pas haver vist la
pel·lícula per saber que
la sèrie televisiva Sex
and the city porta deu

anys aixecant passions. Sembla que,
en el seu origen, hi havia unes colum-
nes a la premsa de Nova York que re-
flectien la vida social i afectiva d’una
classe social emergent: les dones de
trenta anys, sense relació estable i
amb una bona nòmina a final de mes.
Era un divertit retrat sociològic (i psi-
cològic) de quatre personatges que
no eren ben bé pijes, que no eren del
tot feministes i que potser parlaven
més de sexe que no el practicaven.
Aquelles solteres d’or nord-america-
nes que anaven d’independents re-
sulta que ara, finalment, depenen
molt més del que no semblava de
trobar el príncep blau i de poder-s’hi
casar. El que sí que es manté és el
gust per la moda, assistir a les desfila-
des de models i comprar-se compul-
sivament bosses de luxe. Enmig
d’una superficialitat evident, el retrat
generacional es va esvaint.

Entre aquelles dones suposada-
ment emancipades, sempre envol-
tades de mascles atontats, predomi-
na per sobre de tot la recuperació
de la idea de parella estable, el ves-
tit blanc per al casament i el pis de
luxe amb tots els luxes de les mares
respectives. Al final, a la ratlla dels
quaranta, la protagonista acaba
convertida en una mena de bleda
cosmopolita, lluint modelets i em-
provant-se sabates a la recerca de
la del seu peu, calçat, naturalment,
pel seu príncep blau (i mut).

Dues periodistes
Dues periodistes catalanes acaben
de novel·lar les seves experiències
en la vida d’una gran ciutat. A Cites
a Manhattan i Coses que et passen
a Barcelona quan tens trenta anys,
Emma Reverter i Llucia Ramis pro-
posen dos llibres molt diferents
però que coincideixen en la volun-
tat de retratar, des de perspectives
innovadores, les noves formes de
relacions socials i afectives a Nova
York i a Barcelona, respectivament.
Potser gràcies a la seva professiona-
lització com a periodistes, tant Re-
verter com Ramis demostren ser
bones observadores de personat-
ges i de situacions, saben encurio-
sir-se per la gent que tenen al da-
vant i s’han interessat per saber-ho
explicar als lectors amb unes narra-
cions transparents, sense afectaci-
ons. Totes dues parteixen d’anècdo-
tes de la vida real (amors i desa-
mors, amistats i gelosies, bitllets
low-cost i hipoteques), d’escenes
quotidianes (sobretot al carrer, en
bars i restaurants) protagonitzades
per gent jove que viu amb més an-
goixa de la que reconeix la incomu-
nicació i la frivolitat pròpies de les

Sexe a la ciutat

relacions amoroses. Tots dos llibres
estan protagonitzats per noies de
trenta anys que, després d’haver
acumulat amants i feines, busquen
una certa estabilitat personal.

El llibre d’Emma Reverter és una
novel·la d’intriga mínima que es lle-
geix bé i deixa un bon record gràci-
es a la seva ironia intel·ligent. La

Novel·la❚

Llucia Ramis (esquerra) i Emma Reverter, dues periodistes que han publicat dues novel·les en què parlen de la seva generació

Cites a Manhattan
Emma Reverter
Edicions 62
Barcelona, 2008
Preu: 18 euros
Pàgines: 172
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Barcelona quan
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Llucia Ramis
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■ Dues periodistes
catalanes novel·len les
seves experiències a la
vida d’una gran ciutat
per disseccionar les
noves formes de
relació social i amorosa.
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protagonista s’assembla molt a l’au-
tora del llibre. Victoria Sachs és pe-
riodista i advocada. Té trenta anys i
viu a Sutton Place, un dels barris
més avorrits de Nova York. Des dels
atemptats de l’11 de Setembre, pu-
blica articles sobre les Nacions Uni-
des al Dia a Barcelona. Ha escrit,
com la mateixa Reverter, sobre els
presoners de Guantánamo. En crisi
d’imaginació, però no de recursos,
decideix escriure a partir d’experi-
ències reals i es dirigeix, amb una
personalitat falsa, a una assessora
de cites, l’evolució natural de les an-
tigues agències matrimonials.

És una divertida immersió en el
fenomen dels singles a Nova York.
Si un esportista vol el millor entre-
nador físic, una model el millor as-
sessor d’imatge, i un banquer el mi-
llor analista financer, ¿per què ha
d’estranyar que una persona que
vulgui trobar parella busqui el mi-
llor assessor de cites? Això permet
al lector assabentar-se, per exem-
ple, que les alcavotes proliferen a in-
ternet, que hi ha agències que pre-
paren cites de vuit minuts que s’as-
semblen al joc de les cadires i que
existeixen pàgines web de cites ex-

clusives per a pèl-rojos, per a
amants dels animals de companyia,
per a amants de les cites al migdia o
per a conductors que es troben en
un embús... Un cop acceptat el plan-
tejament, al lector potser li hauria
agradat saber més coses, per exem-
ple, de la vida i les activitats d’una
periodista catalana en els ambients
periodístics i diplomàtics de la de-
fensa de la legalitat internacional...

Llàstima del narcisisme
Ramis és una bona narradora que
recorda el millor Gabriel Galmés, el
que disseccionava amb humor àcid
la vida nocturna de Palma. A la seva
novel·la, recrea els espais d’una Bar-
celona protagonitzada per joves de
trenta anys que viuen com si en tin-
guessin vint i que passen per les cri-
sis dels quaranta. El millor del llibre
és la força de les metàfores dels iti-
neraris per una ciutat en obres. Llàs-
tima del narcisisme que recorre les
seves pàgines, ara anomenat post-
cinisme. I una tendència incompren-
sible a la broma cutre: la dedicatò-
ria esmenta els “vuitanta-set litres
de cervesa que han estat font de la
meva inspiració”.❋

Valoració

Reverter i Ramis
demostren
ser bones

observadores
de personatges

JORDI GARCIA
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