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La representació de la belle-
sa humana ha estat un te-
ma rendible, omnipresent
des de gairebé els orígens

de l’art. Captar-la abans que es
marceixi per poder-la assaborir
amb calma, i deixar-ne un testimo-
ni per a la posteritat. El concepte
ha canviat poc, els estàndards per-
duren des de l’antiguitat, amb
oscil·lacions, però sense grans sor-
preses si exceptuem l’apoteosi
cel·lulítica de Rubens. La crueltat
també ha estat un tema recurrent,
tant si era per acollonir el poble i,
alhora, glorificar el poder domi-
nant, com si era per mortificar el
personal —com passa amb la
cruenta iconografia cristiana.

La vellesa amb ve baixa, en can-
vi, no sembla que hagi estat un
tema tan popular. No obstant
això, hi ha exemples magnífics i
aclaparadors. Entre altres pintors
flamencs, Bosco i Brueghel el vell
van ser implacables en la represen-
tació dels vells, en un vessant mo-
ralista i, alhora, cínic. Amb la
Contrareforma, propiciada a mit-
jan segle XVI per un papa brague-
ta al Concili de Trento, es va co-
mençar a perseguir l’erotisme i es
va afavorir la reflexió sobre les fu-
gisseres coses terrenals. Les Vani-
tas serien l’exemple més destacat,
però no tot serien metàfores: la
rotunda i brava Sor Jerónima de la
Fuente de Velázquez i els sants
vells, martiritzats amb pèls i se-
nyals, de Ribera hi posarien la ca-
ra més realista. Goya donava un
pas endavant amb les pintures ne-
gres i els gravats que accentuaven
l’aspecte més sinistre. Lluny de
l’horror, Van Gogh, per exemple,
la representava de forma impo-
nent i serena en molts retrats dels
darrers anys; Nonell la captava en
l’aspecte més depressiu sense cau-
re en l’esperpent de Gutiérrez Sola-
na, i Gimeno ho feia en el més
abrupte i sincer. La pintura expres-
sionista i la nova objectivitat ale-
manyes envellirien sense proble-
mes els seus personatges, i l’holan-
desa Charley Toorop s’aniria retra-
tant al llarg de la vida, sense con-
cessions. La representació de la ve-
llesa i el pas del temps serà cada
cop més freqüent al segle XX, es-
pecialment en el camp de la foto-
grafia, però això no s’evidenciarà
prou, donat que, en el fons, el cul-
te al cos, l’èxit i l’eterna joventut
continua sent el que ven.

Com a contrapès a l’hedonis-
me predominant, Juan Vicente

Aliaga —comissari de les retros-
pectives de Claude Cahun (1999)
a l’IVAM, i Pepe Espaliú (2003) i
Hannah Höch (2004) al Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía— proposa a la Panera de
Lleida una mirada penetrant a la
vellesa. Aliaga ha triat vuit autors
contemporanis, amb el predomini
de la fotografia i el reportatge.
Dies estranys, de Susana Casares
(1979), és un documental, produït
per Televisió de Catalunya, que
parla del trasllat d’un geriàtric bar-
celoní i el trasbals que representa
als pobres clients/usuaris l’impo-
sat i fatídic canvi d’escenari. La
ciudad jubilada, de Pau Faus
(1975), afronta amb més optimis-
me i sentit de l’humor, sense caure
en el sarcasme, l’oci de la gent
gran —els homes, perquè les do-
nes segueixen a casa feinejant—
als horts mig furtius que prolife-
ren al Llobregat i el Besòs quan
delimiten Barcelona. Els japo-
nesos Miwa Yanagi (1967) i Mana-
bu Yamanaka (1959) mostren
imatges antagòniques: velleses fan-

tasioses que es contraposen a la
realitat més bèstia i torbadora
d’un cos nu sense saba. Ana Casas
Broda (1965) estableix una emo-
cionant trobada catàrtica amb la
seva àvia vienesa, Hilda Broda,
també fotògrafa, vella, mutilada i
malalta.

El crític d’art John Coplans
(1920 - 2003) es va convertir en
artista quan començava a retirar-
se, a seixanta anys, i va fer del
propi cos i la implacable transfor-
mació de l’edat l’objectiu d’un tre-
ball ascètic i corprenedor. En unes
coordenades semblants, però sen-
se l’estremidora connotació auto-
existencial, es troba l’obra de Pere
Formiguera (1952). I per fi, els ver-
tiginosos 100 Years de Hans-Peter
Feldmann (1941) ensenyen la cara
més elegant i bonica, que no per
això és menys real, amb un
excel·lent i eufòric final feliç.

El do de la vida. Al voltant de
l’envelliment i la seva representació
artística. Centre d’Art la Panera.
Plaça de la Panera, 2, Lleida. Fins
al 5 d’octubre

Vellesa sense metàfora

ÁNGELA MOLINA

Interfície és l’espai
il·lusori que ha fet
possible l’encontre
entre dues visions

de l’art, la de Glòria Pi-
cazo per a La Panera i
la d’Enric Sorigué, con-
siderades les col·lec-
cions més prestigioses
de la ciutat de Lleida,
en clar diàleg sota dos
aspectes considerats ja
“clàssics” del contem-
porani: per una banda,
la construcció de la
identitat, el que ens
porta a observar i
analitzar el món des de
l’òptica de la individua-
litat; i la relació del jo
amb els altres, una me-
na de dialèctica capaç
de desentranyar incerte-

ses, pors, il·lusions, de-
sencants o conflictes.
Molts dels treballs pre-
sentats en aquest en-
creuament de camins
formen part del nucli
dur de les cinc edicions
de la bienal Leandre
Cristòfol, amb les fir-
mes de Patrícia Dau-
der, Antoni Abad,
Juan Pablo Ballester,
Ruíz Infante o David
Bestué & Marc Vives;
aquests últims aporten
una divertida visió neo-
dadaista de la vida a
casa. De la Fundació
Sorigué destaquen els
vídeos de Gary Hill
(Big Legs don’t cry,
2005), William Kentrid-
ge (Tide table, 2003),
Miguel Ángel Ríos (Re-

turn, 2003-2004) i l’es-
cultura de Juan Mu-
ñoz (Piggback Sequen-
ce of 4, 2001), una de
les últimes obres de l’ar-

tista madrileny, que re-
sumeix en quatre figu-
res dobles la idea que
el silenci no és dialèc-
tic, però sí místic, o irò-

nic. Quelcom que ne-
cessitàvem tant.

Interfície. Centre
d’Art la Panera. Fins
al 15 de setembre

Cada quatre minuts, una dona se suïcida
a la Xina. Ho intenten 6,5 milions
l’any. I 150.000 ho aconsegueixen. La
majoria viuen en zones rurals. I s’enve-

rinen amb pesticides, que tenen fàcilment a
l’abast. Aquestes xifres aclaparadores són
il·lustratives d’una realitat ferotge, el turment
que pot suposar viure en una societat extraor-
dinàriament masclista. En un món on molts
homes defensen que casar-se és com comprar
un cavall, que poden muntar i colpejar quan
els vingui de gust. Més enllà dels tòpics, doloro-
sament reals, de l’absoluta preferència dels pa-
res pels fills varons, el programa 60 minuts, del
33, analitzava dimarts a la nit, amb rigor i
profunditat, què significa néixer dona a l’enor-
me país asiàtic.

El programa emès aquesta setmana forma
part d’una sèrie en quatre capítols que tracten
diferents aspectes de la societat xinesa amb la
pretensió de donar-ne una visió des de dins.
Una feina molt estimable perquè no abunden
aquest tipus d’esforços exhaustius. És perfecta-
ment conegut que les autoritats locals no són
precisament obertes, ni excel·leixen per afavo-
rir la llibertat d’expressió. Ras i curt, que conti-
nuen estimant massa la censura. En la intro-
ducció dels programes se’ns explica que són
excepcionals perquè s’han pogut fer amb res-
pecte a la pluralitat de veus, amb accés a dife-
rents fonts d’informació i superant els entre-
bancs que en podrien desdibuixar el retrat.

El capítol dedicat a les dones les presenta
com a protagonistes d’una gran revolució ac-
tualment en marxa al país: la lluita cap a
l’emancipació. Un sotrac que sembla impara-
ble però que necessitarà molt temps i provoca-
rà sens dubte molt dolor en una civilització
fortament ancorada en la tradició i en el llegat

paralitzant de la dictadura. El programa se
centra principalment en la vida rural, perquè
fins ara la despoblació del camp l’han protago-
nitzat majoritàriament els homes. Cuidant dels
conreus s’han quedat les esposes i mares, que
no només s’han d’ocupar de la dura feina agrí-
cola sinó que també s’han de fer càrrec dels
malalts, dels ancians i de la canalla. En molts
casos, dels néts, perquè els pares que han emi-
grat no els poden mantenir a les ciutats.

Les nenes rurals tenen un accés problemàtic
a l’educació. Es considera prioritari que estu-
dïin els nens, i les famílies els solen dedicar a
ells els pocs recursos que poden destinar a for-
mació. Cada cop són més les dones que aconse-
gueixen vèncer l’oposició dels pares, dels on-
cles, dels germans, i marxen a treballar a les
ciutats. Però, és clar, la manca d’estudis els
limita enormement les sortides professionals.
Sovint no els queda més remei que treballar a
les fàbriques, a vegades en condicions que fre-
guen l’explotació. Tot i així, moltes declaren
trobar-s’hi millor que al poble. Però viuen acla-
parades pel peatge a pagar per la independèn-
cia, amb sentiments encabits entre la duresa de
la jornada laboral i l’enyorança de la família.

Aquesta parada a la Xina des de dins feta
des del punt de vista de la dona és un documen-
tal excel·lent, que ens ofereix una lupa extraor-
dinària per saber com viuen i pensen les xine-
ses, quins somnis acaronen, quines pors les
persegueixen. Tot un exemple de lluita en l’es-
forç de conquerir el seu propi futur, lliures d’im-
posicions alienes. Però en la consciència de l’es-
pectador rebota durant hores la fredor de les
estadístiques, la xifra de les que tiren la tovallo-
la a mig camí, una dada poc coneguda que ve a
confirmar, un cop més, que una vida dura pot
ser molt més dura en funció del sexe amb què
ens ha tocat néixer.

Interfícies

Fotograma del documental sobre la Xina. / TV-3

VIST I PLAU

Xineses
BELÉN GINART

Return, de Miguel Á. Ríos, de la col·lecció Fundació Sorigué, a la mostra Interfície.

Autoretrat amb la meva àvia, d’Ana Casas Broda, que s’exposa a la Panera
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� Sis estels amb el coll torçat. Memòries tibetanes de
la Revolució Cultural. Pema Bhum. Pròleg de Ramon N.
Prats. Traducció de Ferran Mestanza. Ellago/ La trossa.

� Narratives xineses: ficcions i altres formes de
no-literatura. David Martínez, Carles Prado, Alícia
Relinque. Editorial UOC.

� Cinquanta poesies de Du Fu. Joan Ferraté. Quaderns
Crema.

� Diari d’un boig i altres relats. Lu Xun. Traducció i
edició de Carles Prado. Edicions de 1984.

� El sentit de la literatura. Gao Xingjian. Traducció
Manel Ollé. Empúries.

PER LLEGIR

MANEL OLLÉ

El ressò de la Xina i la seva
cultura al llarg del segle
XX en terres catalanes ha
tendit més a moure’s pels

territoris de la ficció que no pas a
enfilar el camí de l’assaig i la ge-
neració de coneixement. Sense
continuïtat d’estudis asiàtics, no
hem deixat tanmateix de rees-
criure versos i relats, i de projec-
tar-nos miratges d’una Xina por-
tàtil i feta a mida. A l’Edat Mitja-
na, era tota una altra cosa: la Co-
rona conservava ambicions impe-
rials, i calia saber coses de terres
remotes. Ens en queden dos testi-
monis de finals del segle XIV. Hi
ha, d’una banda, la traducció ca-
talana del llibre Els viatges, de
Marco Polo. I en segon lloc, l’in-
ternacionalment famós Mapa Ca-
talà de 1375, que va fer a Mallor-
ca Abraham Cresques, un dels
primers a posar en el mapa les
terres xineses a partir de les notí-
cies justament llegides a la versió
catalana d’il milione.

Si avancem en els temps, el res-
sò de les terres llunyanes de
l’Orient es torna inaudible. Quan
arribem al segle XIX les coses can-
vien: Espanya vol obtenir el seu
petit tros de pastís en l’ofensiva
colonial europea a la Xina de
l’opi, del tràfic de culis i dels trac-
tats desiguals. Destaquen en
aquest escenari les figures dels di-
plomàtics i erudits catalans Sini-
bald de Mas, que corria per la Xi-
na en temps de les Guerres de
l’Opi i que va escriure en francès
sobre la Xina del seu temps, i del
també diplomàtic i escriptor
Eduard Toda i Güell, que va fer
d’ambaixador a Macao, Hong
Kong, Shanghai i Guangzhou en-
tre 1876 i 1880. En tornar a Cata-
lunya, Toda es va integrar en els
cercles literaris de la Renaixença
de la mà de Victor Balaguer, tam-
bé diplomàtic promotor dels
afers asiàtics, tal com ho posen
de testimoni les col·leccions d’ob-
jectes artístics xinesos i japo-
nesos que es conserven a la Biblio-
teca Museu de Víctor Balaguer, a
Vilanova i la Geltrú, procedents
dels materials que es van exhibir
a l’Exposició Universal de Barce-
lona l’any 1888.

Després dels informes i les des-
cripcions dels diplomàtics cata-
lans de finals del XIX, arriba el
moment de la literatura. Amb l’ex-
cepció d’algunes poques glosses
orsianes que se serveixen del pre-
text de la caiguda de l’imperi
xinès per fer algunes extrapolaci-
ons de projecció en la política lo-
cal, el reflex de la Xina en les nos-
tres lletres es desentén de les cir-
cumstàncies del present. La Xina
esdevé un bagul de temes, de girs

i diccions amb la pàtina d’una tra-
dició noble i secular desprovista
d’engavanyaments neoclàssics.

El pioner en fer-se seves les
poesies xineses de la dinastia
Tang va ser Apel·les Mestres amb
Poesia Xinesa (1925), un llibre de
versions fetes a partir de traduc-
cions de sinòlegs francesos de la
segona meitat del segle XIX i de
principis del segle XX. Són espe-
cialment preuades les versions
de poemes xinesos que va fer Ma-
rià Manent a L’aire daurat (1928)
i Com un núvol lleuger (1967), a
partir sobretot de les traduccions
del poeta i sinòleg Arthur Waley.
Cal destacar també les “represes
de temes xinesos” de Josep Car-
ner, publicades a Lluna i llanter-
na (1935), basades també en gran
mesura en les afinades traduc-
cions angleses de Waley. No po-
dem oblidar en aquest capítol les
traduccions que va fer Francesc
Parcerisas de Catai (1985), un lli-
bre de versions de poesies xine-
ses publicades per Ezra Pound
l’any 1914.

Durant aquests últims anys
han aparegut una sèrie de traduc-
cions catalanes de poesia xinesa
fetes a quatre mans. Les traduc-
cions de poemes de Wang Wei
que van realitzar en col·laboració
Marià Manent i Dolors Folch en

el recull Vell país natal (1986),
abandonaven l’aproximació glo-
bal al conjunt de la poesia xinesa
dels Tang percebuda com un tot
indiferenciat i apostaven per
l’aproximació a un únic autor.
Una opció similar va seguir Joan
Ferraté al recull Cinquanta poe-
sies de Du Fu (1992). Es tracta
d’un recull especialment feliç i ri-
gorós de poemes traduïts a partir
de versions indirectes i amb ús
auxiliar d’instruments filològics.
Cal esmentar també el projecte
de translació de poesia xinesa a
quatre mans més ambiciós en ca-
talà, que és Cent un juejus de Xina
Tang (1997) realitzat pel poeta Ra-
mon Dachs i la sinòloga Anne-
Hélène Suárez. En darrer lloc, tro-
bem la singular iniciativa de Nar-
cís Comadira a Deu poemes xi-
nesos i dos de japonesos que parlen
de menjar, escrits en català a par-
tir de les versions franceses a qua-
tre mans de Cheng Wing Fun i
Hervé Collet.

Més enllà de versions i recrea-

cions, hi ha la presència de Xina
en poemes i les ficcions catalanes
que sense cap punt de partida tex-
tual asiàtic, recreen referents, es-
cenes o imatges xineses. En al-
guns casos es juga amb els tòpics
i els ensonyaments, o es fan apò-
crifs a la manera xinesa. Aquest
és el cas d’un bon feix de ficcions
i poemes de Joan Perucho, que
amara la seva obra de rareses,
curiositats i estímuls com a pri-
mera matèria tractada de forma
lleument paròdica. En alguns
dels poemes o dels textos peru-
chians sobre la Xina hi batega la
fascinació per un món misteriós,
equiparable a la funció que en la
seva obra hi juga el món de
l’orient de la Mediterrània, Bizan-
ci o el món copte, o als anys
seixanta el món sensual del pop-
art londinenc. La Xina hi apareix
com una estètica, com un espai
imaginari, com una tradició
aromàtica i tot just intuïda, amb
una funció similar a la que juga
en l’obra de Borges o Cunqueiro.

En el terreny de la narrativa
catalana del segle XX trobem tam-
bé unes quantes presències xine-
ses destacables. Hi ha d’entrada
els contes d’ambientació xinesa
de Baltasar Porcel, que empès pel
seu “maoisme llibertari” va viat-

jar per la Xina als anys setanta.
Fruit dels seus viatges n’és el lli-
bre mai reeditat China, una revolu-
ción en pie (Destino, 1974), on
traça un retrat de la Xina del mo-
ment, entusiasta i tanmateix inte-
ressant.

Taronges
i llibres

de la Xina
El món literari català ha optat per la
ficció a l’hora d’apropar-se al país

La Xina ja és a casa

Autors com Porcel,
Perucho, De Palol o
Coca s’han inspirat
en el país asiàtic
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JOSEP MARIA MONTANER

El llibre de l’arquitecte, ur-
banista i professor José
Luis Oyón La quiebra de
la ciudad popular. Espacio

urbano, inmigración y anarquis-
mo en la Barcelona de entre-
guerras, 1914-1936 (Ediciones
del Serbal) és el resultat de més
de deu anys de recerca sobre
aquest període de la història de
Barcelona, des del punt de vista
dels efectes urbans de la immigra-
ció. D’aquesta manera, és pràcti-
cament la primera vegada que es
posen en relació dos móns gene-
ralment analitzats a part: els
fenòmens socials del món obrer
a Barcelona a les tres primeres
dècades del segle XX i la morfolo-
gia d’una ciutat que creix en ben
poc temps, dels 600.000 habi-
tants de l’any 1914 al milió de
l’any 1930 i als 1.200.000 del
1936. Una Barcelona que passa a
ser una metròpoli, fent-ho com a
ciutat industrial i obrera que pri-
mer densifica la ciutat existent
(la Barceloneta, el Raval i
l’Eixample) i després, especial-
ment a partir de 1920, defineix
els assentaments fonamentals del
que Oyón anomena “les segones
perifèries” de Barcelona, també
essencialment obreres.

Per tant, la Barcelona real que
estudia Oyón, amb dades quanti-
tatives, amb documents i gràfics i
amb centenars de testimonis
reals, és ben diferent de la Barcelo-
na irreal i solitària, maleïda i sinis-
tra dels anys 20 que reflecteix i
mitifica Carlos Ruiz Zafón a la
seva darrera novel·la, El joc de
l’àngel (Columna). En realitat,
aquesta Barcelona dels anys vint i
trenta va ser molt més curulla i
densa, activa i conflictiva que la
de la postguerra civil.

Partint de l’estudi de la immi-
gració a Barcelona, des del punt
de vista social i històric, Oyón
aconsegueix l’aportació cabdal de
situar tots aquests fenòmens en el
mapa de Barcelona, en els barris,
en el procés de reestructuració de
l’espai urbà, dins de la construc-
ció d’un projecte de ciutat popu-
lar que va quedar arrasat amb la
Guerra Civil.

� Vida quotidiana i política. El lli-
bre es presenta en dues parts i
vuit capítols. La primera es dedi-
ca a les estructures de la vida quo-
tidiana i la segona, a les actituds
polítiques i sindicals als anys tren-
ta. Cada episodi social que recor-
re el llibre (les diverses qualifica-
cions dins de la classe treballado-
ra, les procedències geogràfiques,
els focus de treball i de residèn-
cia...) van sent situats en el mapa
social de la ciutat.

El primer capítol tracta del
creixement social, productiu i ur-
bà del període d’entreguerres a
Barcelona a partir dels fluxos mi-
gratoris: primer del camp català i
després, d’Aragó, València, Múr-
cia i Andalusia. El segon analitza
les característiques i costums dins
d’un món obrer que no és monolí-
tic. La ubicació de les diverses fi-
gures obreres en l’espai urbà és la
raó del següent capítol: el centre
històric, els suburbis populars del
segle XIX i les segones perifèries.
Aquí es remarquen els forts meca-
nismes de segregació urbana en-
tre les classes burgeses i les classes
obreres i, al mateix temps, entre
els treballadors manuals i els no
manuals, els que Oyón anomena
els “colls blancs”. Tres aspectes
clau de la vida obrera del període

s’analitzen posteriorment: les con-
dicions de l’habitatge; el trans-
port i la mobilitat quotidiana; i
els costums: de parentiu, festeig,
celebracions i relacions en les co-
munitats dels barris.

A la segona part, apareix l’afi-
liació sindical i la militància en
relació amb l’espai urbà, partint
de la dualitat entre cenetistas i
ugetistes, assenyalant el predomi-
ni dels sindicats de la CNT i iden-
tificant els seus escenaris urbans.
La radicalització de la CNT hi

apareix a partir de l’estudi de la
geografia de les lluites (com la va-
ga de lloguers a l’estiu de 1931 o
les accions contra l’encariment
del transport per anar a la feina
des dels barris perifèrics) i les re-
voltes radicals prèvies a la Guerra
Civil amb les milícies anarquistes
i els comitès revolucionaris.

Un dels fets que queda més
aclarit és l’espectacular creixe-
ment de l’artefacte urbà a Barce-
lona després de la Gran Guerra,

amb la transformació i diversifica-
ció industrial i els fluxos migrato-
ris. Això s’estudia detalladament
assenyalant implantacions indus-
trials, habitatges obrers, llocs de
relació i sistemes de mobilitat.
Sempre queda reflectida la divisió
en classes de la ciutat, la inversió
prioritària en el transport pels
barris rics, com Sant Gervasi,
Sarrià i la Bonanova, en detri-
ment dels barris pobres perifèrics,
els suburbis populars aïllats i mal
assistits, com el Carmel o les “se-
gones perifèries” situades a
L’Hospitalet de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Sant
Adrià i Badalona. Tot això es pro-
dueix a l’època de la implantació
de les indústries de ciment i meta-
ll. Al 1930, la població obrera tre-
ballant a la metal·lúrgica i a la
construcció superava per primera
vegada la suma de la que treballa-
va al tèxtil i a la confecció.

El treball d’Oyón explica tam-
bé els processos de densificació
de la ciutat: la Barceloneta, el Ra-
val i l’Eixample. I com els menys
pobres del món obrer vivien a
Gràcia i els més pobres estaven a
la Barceloneta, el Raval, Santa
Caterina i el Poblenou.

Les dures condicions de tre-
ball i de la precarietat, que com-
portava la necessària aportació sa-
larial de les mares de família i que
forçava els nens i nenes a treballar

abans dels 14 anys també hi apa-
reix. En això, Oyón és summa-
ment detallat, aportant “me-
mòries de vida”: històries perso-
nals narrades a l’època o explica-
des ara per descendents dels pro-
tagonistes de la Barcelona del pe-
ríode d’entreguerres.

Els fenòmens analitzats són
d’una enorme complexitat. Per
això, i malgrat la profusió de qua-
dres i l’estructura clara dels capí-
tols, el llibre —un pou de saber,
informació i interpretacions—,

no és de lectura fàcil, amb alguns
episodis durs i densos, potser per-
què sembla que es repeteixin les
valoracions o potser perquè el
que ens explica, el món del treball
i la precarietat, ens resulta incò-
mode veure’l rememorat.

Per tant, el llibre ens dóna un
seguit d’aportacions transcenden-
tals, que demanen una digestió
lenta, com la conclusió d’Oyón,
ben documentada i argumentada,
de què hi va haver en els anys vint

i trenta una estreta relació entre
la immigració del sud, la classe
obrera poc qualificada i el radica-
lisme cenetista. L’autor explica fil
per randa com el Poblenou,
Sants, Gràcia, el Raval, la Barce-
loneta i el Poble Sec es van anar
transformant en un viver de revo-
lucionaris.

� Amnèsia ciutadana. Una apor-
tació ulterior del text és el valor
d’haver afrontat una memòria in-
còmoda per la ciutat. Què és el
que més vol oblidar aquesta ciu-
tat de disseny i de nous rics, venu-
da a l’especulació, si no és la me-
mòria del que va ser com a ciutat
industrial, amb tots els movi-
ments obrers i associatius? Hi ha
quelcom que costi més de creure
en aquesta Barcelona consumida
pels turistes que als anys trenta va
arribar a ser la capital europea de
l’anarquisme?

Sens dubte calen treballs his-
tòrics com aquest, que recuperin
les dimensions reals, les complexi-
tats i paradoxes de la història,
quan avui hi ha un acord implícit
per part de certs sector de la socie-
tat en esborrar i netejar totalment
aquesta memòria conflictiva, sen-
se la qual, però, no s’hauria cons-
truït la nostra història i la nostra
riquesa, i no s’hauria creat el terri-
tori de la regió metropolitana de
Barcelona, amb les seves peri-
fèries i corones.

En definitiva, es tracta d’una
aportació tan cabdal com neces-
sària, pel fet d’haver conciliat
amb un gran rigor i precisió, ex-
haustivament, la història social i
la de l’urbanisme, quelcom que
poques vegades es fa de manera
estrictament relacionada, ja que
les històries socials no reflec-
teixen la seva plasmació espacial i
urbana, i les històries urbanes
ben sovint descuiden les implica-
cions polítiques que hi ha al dar-
rere i les conseqüències socials
que comporten.

El text d’Oyón, per les seves
arrels en el marxisme, se situa ben
lluny d’una altra recent interpreta-
ció de Barcelona, la presentada
per Joan Ramon Resina a La voca-
ció de modernitat de Barcelona. Au-
ge i declivi d’una imatge urbana
(Galàxia Gutenberg-Cercle de Lec-
tors), una visió des de la disciplina
dels estudis culturals, que no estu-
dia Barcelona des de les dades de
la realitat sinó que la contempla
des del filtre de la literatura i des
dels esquemes cíclics del romanti-
cisme conservador. Així, es pretén
legitimar una lectura essencialista i
identitària, segons la qual la immi-
gració no pot ser un motor de pro-
grés urbà, sinó una causa del decli-
vi dels pretesos valors ideals d’una
societat d’arrels rurals.

Molts objectius alhora, doncs,
assoleix el llibre. Pel fet d’haver
recuperat amb tan rigor la me-
mòria dels vençuts i del patrimo-
ni urbà obrer, tan amenaçats de
ser esborrats, tal com s’ha fet ja
amb la memòria d’alguns barris
com el Poblenou.

Oyón acaba plantejant molts
desafiaments clau. Dos es po-
drien formular així: Com re-
conèixer aquesta memòria anar-
quista, associativa i reivindicativa
en la Barcelona actual? I com
reutilitzar avui el que ha sobrevis-
cut del que va ser el potent patri-
moni industrial, obrer i popular,
base autèntica de la ciutat que es
va desenvolupar a la segona mei-
tat del segle XIX i a les primeres
dècades del segle XX?

Una memòria incòmoda
Un llibre relaciona la història social del moviment obrer amb la de l’urbanisme a la Barcelona d’entreguerres

Fotografia del Barri Xino de Barcelona, l’any 1934, de Margaret Michaelis

Als anys 20 hi hagué
gran relació entre
immigració del sud i
radicalisme cenetista

Els menys pobres
vivien a Gràcia; els que
més, a Poblenou,
Barceloneta i Raval
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Ve de la primera pàgina
Però aquí és inevitable perdre una peça a
cada bugada, i l’adequació al pla de Bo-
lonya implicarà, contra tota lògica, la
desaparició dels Estudis d’Àsia Oriental,
uns estudis generalistes en el camp de la
sinologia que obrien el camp a una espe-
cialització posterior. És un retrocés evi-
dent respecte al que ja es tenia, que el
temps —un dels múltiples temps perduts
del nostre sistema universitari— s’encar-
regarà de corregir. Mentrestant, espe-
rem que l’homologació de Bolonya facili-
tarà als nostres estudiants anar a fer
aquests estudis sinològics de base als paï-
sos dels nostre entorn més immediat.

Però l’element detonador del canvi,
el que a la llarga ens igualarà finalment
a Europa en aquest camp, és la creixent
presència d’una comunitat xinesa al nos-
tre país: ja hi ha uns 40.000 xinesos a
Catalunya, un 60% a l’àrea metropolita-
na. Arriben aquí amb l’esperança de
muntar una empresa i de compartir-la
amb la família: la que ja tenen —pares i
germans— i la que tindran —dona i fills.
Busquen una certa seguretat i, per tant,
es desplacen en grans grups emparentats
—el 70% dels xinesos de Catalunya vé-
nen de Qingtian i els pobles del seu
voltant— i munten inicialment empreses
similars a les que ja hi ha, per aprofitar
els canals oberts i el know how acumulat:
restaurants, establiments tot a cent i ta-
llers de confecció han estat els camps
més obvis per les primeres generacions
d’emigrants. La immensa majoria es pa-
guen el viatge i arriben aquí amb l’espe-
rit d’empresa que ha caracteritzat des de
fa segles l’emigració xinesa, donant-li
unes pautes d’implantació d’una conti-
nuïtat sorprenent. Uns pocs han de con-
tractar algun grup per tal que els pagui
el viatge i els garanteixi la feina en arri-
bar: el pagament d’aquest deute, en con-
dicions de treball molt dures —tan du-
res, per altra banda, com les que han
deixat a la Xina— dura un parell d’anys.

Però en una comunitat amb canals
de promoció i d’ampliació ben esta-
blerts no triguen gaire —molt menys
d’una generació, potser un terç— a di-
versificar-se en un negoci propi: en
aquest moment proliferen les empreses
de serveis a la pròpia comunitat. És una
emigració ordenada, ben connectada
amb els altres centres europeus de la
diàspora xinesa, que escolaritza els seus
fills, casa els seus joves, i envia les restes
dels seus vells a ser enterrades a la Xina.
El segle XXI ha començat a veure la
seva arribada a la universitat: la seva
cultura de l’esforç i el seu respecte pel
coneixement no trigaran en situar-los al
capdavant de les carreres d’elit, com ha
passat arreu d’Europa i d’Amèrica.
Quan d’aquí a pocs anys poguem
comptar amb un grup de joves catalans
amb una formació bàsica en el camp de
la sinologia —feta aquí o a Europa—, i
hi hagi també un grup de joves professio-
nals xinesos que puguin fer de pont en-
tre el nostre país i el món xinès —els
màsters professionalitzadors com un
que ja hi ha a la UAB sobre les relacions
entre la Xina i la UE no trigaran a gene-
ralitzar-se—, els nostres professionals
podran anar a la Xina ben preparats i
ben assessorats, i podran finalment supe-
rar el greu escull de les negociacions
amb els xinesos: així és com ho fan tots
els altres països europeus que tenen ja
una presència en el teixit social xinès. I
serà així com, amb dos segles de retard,
accedirem finalment a la normalitat. Es-
perem que no sigui, altre cop, massa
tard.

Al marge d’aquesta aproxima-
ció assagística, Porcel va reelabo-
rar algunes llegendes xineses i
també va escriure un memora-
ble relat, Reinvindicació de la Vi-
dua Txing, on dialoga amb un
conte de Borges.

És digna de menció una pecu-
liar i rara influència xinesa.
L’any 1970 un autor descone-
gut, Josep M. Sonntag, va gua-
nyar el premi Prudenci Bertrana
amb Nifades, una novel·la d’alt
voltatge eròtic. Un cop editada
algú va adonar-se que la
novel·la calcava de forma molt
literal una versió reduïda i popu-
lar d’un famós clàssic eròtic
xinès, el Jinpingmei, traduït com
a Loto dorado, i que Sonntag va
poder llegir en l’edició mexicana
de 1961.

Són dignes de menció en
aquest apartat també dues
novel·les més recents. D’una
banda, L’emperador, de Jordi
Coca, de l’any 1997, novel·la
ambientada a la Xina de la di-
nastia Ming, a finals del segle

XVI, on es narra el viatge inicià-
tic d’un jove que decideix fer un
llarg periple fins a conèixer l’em-
perador xinès. Es tracta d’un lli-
bre rar i preciós, d’una reflexió
sobre el poder i l’autoconeixe-
ment, que no pretén ser una
novel·la històrica, però que es
documenta molt bé, per fer una
faula autònoma. Finalment, vol-
dria destacar el llibre de Miquel
de Palol El quincorn, guanyado-

ra del premi Sant Jordi 1998, on
l’erotisme i el misticisme d’Àsia
oriental encarnen en la figura
fascinant i torbadora de
l’amant tòrrida Su Kiang.

Parlem finalment de la Xina
com a afecció contagiosa d’una
cosmovisió i d’uns corrents de
pensament molt influents en els
artistes i creadors des d’inicis
del segle XX. Es tracta d’un fe-
nomen que seria frívol de

despatxar amb una simple
apel·lació despectiva al super-
mercat espiritual o a la prolifera-
ció de sectes i de pirats de tota
mena. O com deia aquell: Be
water my friend. La presència
del pensament d’arrel xinesa es
fa força evident en alguns poe-
mes d’Enric Casasses (per exem-
ple, els mestres del zeny -sic-
que s’asseuen a la Plaça Pas-
pall), o en alguns poemes de la
dècada dels anys setanta de Pe-
re Gimferrer, com ara L’espai
desert. Una peculiar visió d’un
clàssic taoista el trobem en les
versions de quatre seccions del
Daodejing, el llibre del mestre
Laozi que va fer Joan Ferraté
en una secció del seu Catàleg
general. Es tracta d’una reescrip-
tura que emmascara la proce-
dència del pretext amb delibe-
rats anacronismes, deixant-la al
joc i al repte amb el lector de
descobrir d’on vénen els textos
de partida. La secció del llibre
es titula enigmàticament ‘Qua-
tre versions d’un clàssic xinès’.

La Xina ja és a casa

Una parella de nuvis xinesos, seguida d’un grup de convidats a la boda, a Montjuïc. / CARLES RIBAS

Ja hi ha uns 40.000
xinesos a Catalunya
i un 60% viu a l’àrea
metropolitana
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