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ETROPOLITANA???
En la presentació el mes passat a la seu bar-
celonina del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya del llibre Deu lliçons sobre
Barcelona (COAC), el seu autor, l’urbanista
Manuel de Solà-Morales, parlà de la ine-
xistència d’una idea metropolitana de la ciu-
tat. Ho feu tot preguntant i preguntant-se un
grapat de qüestions fonamentals: per què
Barcelona no té encara un nou metro, que és
l’estructura metropolitana per excel·lència?
Per què la construcció del metro és tan lenta
i les línies estan tan mal traçades? Per què
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Deu lliçons 
+ un poema

La ciutat de Barcelona a dos nous llibres: les lliçons

de l’urbanista Manuel de Solà-Morales i

els poemes de la parella Calvo & Valls. 

(Text: Ivan Alcázar)

s’està omplint d’autovies i de trens l’eix del
Llobregat, sense donar-li cap estructura
urbana? Per què s’estan desmantellant fàbri-
ques i després no se sap on col·locar els nous
polígons? Per què les platges de Barcelona i
l’àrea no estan connectades entre si?

DEU LLIÇONS. La reflexió la feia l’urba-
nista, acompanyat a la taula per Rafael
Moneo, Oriol Bohigas, Josep Ramoneda i
Eduard Bru, en el marc de la presentació d’un
llibre excel·lent, amè i rigorós, sobre els fona-
ments de la ciutat actual (tractant els actes

urbans, els projectes i els projectistes que
“han fet –varen fer– que avui Barcelona sigui
com és”). Un llibre de pretensions teòriques
que vol fer veure, segons l’autor, que l’urba-
nisme és “una matèria d’idees i d’intencions,
un acte de cultura resultat de la intel·ligència
i del desig”, i no només una qüestió jurídica o
econòmica. En aquestes lliçons acadèmiques
transcrites, que han estat publicades més de
vint anys després de ser dictades (a les classes
de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, fins
al 1985), s’hi parla de la reconstrucció de la
ciutat i de les reformes interiors, dels trets
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metropolitans i de l’Eixample (del que es diu
que “com a forma de l’edificació, la seva
extraordinària regularitat li ha consentit tota
classe de disbarats –i de genialitats- sense
minva ni desori”). L’horitzó del primer traçat
romà, o la importància urbanística de les
aportacions sobre la ciutat signades per
Cerdà, Jaussely o el GATCPAC, estan pre-
sents en un recorregut que va de la primera
meitat del XIX fins a finals del XX, amb epi-
sodis com l’obertura de l’eix Ferran-Princesa,
o el Pla d’urgència del 1957 i el mosaic de
polígons (“un dels episodis més tristos de la
Barcelona moderna”, que és definit com un
“producte de la dictadura política, de l’estre-
tor econòmica i del raquitisme cultural”). El
llibre, en edició bilingüe i format compacte,
acompanya cada lliçó amb una documentació
bàsica de plànols i fotografies, documents
que han d’ajudar a la investigació de la iden-
titat i del paradigma urbans.

ELS ESTRATS I EL MANTELL. En la
seva intervenció, l’arquitecte i urbanista
Eduard Bru es referí a la metodologia inhe-
rent a les Deu lliçons, tot afirmant que “en els
darrers temps ens hem acostumat a pensar
per capes de realitat, però és possible fer sín-
tesi i treballar simultàniament amb diferents
estrats”. Per la seva banda, Rafael Moneo tro-
bava que una de les tasques que Solà-Morales
havia dut a terme al llibre era la de parlar-nos
d’una “geografia que ara se’ns oculta, coberta
pel mantell de la ciutat”, geografia que els
nostres predecessors van conèixer nua, i a la
qual es van enfrontar.

POEMA PERIFÈRIC. També els poetes
Lluís Calvo i Jordi Valls emprengueren una
recerca i una aventura urbana, metropolitana
i perifèrica o, més ben dit, allà on abans hi
havia la perifèria (llocs que ara ja són dintre
el magma urbà) per tal d’explorar la ciutat i
d’extreure’n una aproximació lírica.
L’experiència peripatètica s’ha plasmat a
Última oda a Barcelona (La Garúa Llibres),
un retrat desacomplexat del vist i sentit a
Fondo, el Besòs, Mercabarna, Sant Cosme,
Torre Baró, dut a terme amb la convicció que
La poesia no s’inventa,/ es descobreix sota les
tovalloles de la realitat, en una feina que els
poetes, grans solitaris enmig dels llocs de ningú,
fan per tant també amb la missió del desocul-
tament, de la retirada d’un altre mantell, del
descobriment d’allò que fins ara ens era
estrany, llunyà, desconegut. I també amb el
treball simultani amb diferents estrats, amb el
joc calidoscòpic, més enllà del cubisme litera-
ri, que tants bons fruits ha donat en la poesia,
per exemple, del nord-americà John Ashbery.
Una realitat complexa vol una poesia comple-
xa, i si bé els poemes llargs que configuren el

llibre evidencien en alguns moments una ver-
sificació irregular que crea ritmes estranys, i
un discurs decididament poc “líric” que en
dificulta la lectura, també és cert que proba-
blement les formes encara tradicionals del
Pasolini d’El plany de l ’excavadora, per exem-
ple, ja no servirien per la nova realitat urba-
na. Tampoc l’spleen baudelaireà seria ja ni la
resposta correcta ni l’actitud adient per
afrontar aquesta realitat emergent, feta de
retalls i fragments de veus, països i espais.
Quan, seguint el que afirma Solà-Morales al
seu llibre, la condició metropolitana és evi-
dent i ha transformat del tot la ciutat, des-
bordant-la, fent-la rica i complexa, disper-
sant-la pel territori amb formes imprecises.
Aquest vertigen dels límits, dels paisatges
artificials i dels nous habitants d’un extra-
murs que ja ha deixat de ser-ho, es copsen en
els poemes amb bones dosis d’ironia (Perquè
vosaltres no sabeu què és/ descarregar melons a
Mercabarna), d’observació dels hàbits i del
funcionament dels microcosmos visitats
(Aquí tot es regeix per una llei interna/ i els
guaites vigilen des de les finestres del castell), de
certa voluntat sociològica, només esbossada
en alguns passatges (els minarets de la CNT ja
no són un fanal/ d ’insurrecció popular, els mur-
cians d ’abans de la guerra/ ara ostenten llustro-
ses sabates i parlen/ un “pus bell catalanesc”,
lluint somriure immobiliari/ i cantant havane-
res a Calella), que confirmen les intuïcions de
Gil de Biedma. El llibre perd pistonada amb
els jocs lingüístics, o quan els poetes s’entot-
solen amb reflexions allunyades del tema, tot
caient en l’esnobisme (i, així, en la manca
d’empatia, d’identificació, de coratge i sensi-
bilitat per parlar de coses i cossos fins ara
desconeguts). Però es recupera l’interès en
arribar a les descripcions senzilles, clares i
lúcides. Directes i necessàries, del tot clarivi-
dents, com aquelles que fa alguns anys
l’Enric Casasses feia brillar a la seva oda-crò-
nica gracienca, Plaça Raspall. Calvo & Valls
escriuen: Aquí hi hagué els banys Zoraya,/ el
passeig de la Mare de Déu dels ionquis/ -de tots
els ionquis, de milers de ionquis-/ i el pas de
l ’autobús 38 cap al no-res, o ens descriuen,
també, la realitat dels polígons: els blocs són
l ’obra d ’un alumne maldestre/  de Le Corbusier.
Aquesta oda rica i irregular, plural i atrevida,
que esperem que no sigui l’última de la ciutat
(la següent l’haurà d’escriure un “nouvingut”,
segur), és valuosa doncs pel que té d’exercici
no només d’imaginació, sinó sobretot d’inda-
gació. És un pas al front, una –dues- sensibi-
litat que es deixa temptar i assumeix el repte
dels versos de Ventana a la plaza San Gregorio,
de José Agustín Goytisolo: Nadie podrá
entender que ardió la vida/ detrás de tantos
muros derribados/ dirán cómo vivimos no dirán
el porqué.
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