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L a dona singular i la ciutat (2015) de Vivian Gornick, traduïda per

Josefina Caball l’any 2017 a l’Altra Editorial, és un llibret de
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memòries lúcid i peculiar. És, de fet, una espècie de continuació de Vincles

ferotges, les memòries de la infància de Gornick, que la van donar a conèixer

a Espanya, quan, trenta anys després de la seva publicació en anglès, el 1987,

van ser traduïdes al castellà el 2017. 

A La dona singular i la ciutat Gornick explica, entre d’altres qüestions, quins

personatges literaris femenins prenia com a models en el seu creixement. De

joveneta, ella, com les seves amigues, s’identificaven i s’emmirallaven amb les

qualitats o bé de la Dorothea Brooke de Middlemarch, de George Eliot, o bé

la Isabel Archer de Retrat d’una dama, de Henry James. Altres personatges

femenins li van traçant camins i oferint-li exemples i contraexemples. Ara bé,

n’hi ha un en què s’hi reconeix especialment, la Rhoda Nunn de The Odd

Women, de George Gissing. La Rhoda Nunn encarna la dona feminista, la que

confia plenament en la implacabilitat de les seves conviccions per obrir-se

camí en la vida. Com Gornick i les seves companyes de generació, però, la

Rhoda va descobrint que darrere d’aquesta passió freda, d’aquesta superioritat

racional, s’hi amaga de fet una gran ignorància emocional i vital. «A mesura

que la Rhoda avança inexorablement cap al moment en què es traeix a si

mateixa, es converteix en la personificació viva de l’escletxa que hi ha entre la

teoria i la pràctica, l’espai en què tantes de nosaltres hem anat a parar, una

vegada i una altra» (p. 309). Gissing, a les dones com la Rhoda, de conviccions

fermes, que volen ser més llestes que la vida, a les “feministes”, els diu odd

women, “dones singulars”. I Gornick, sense cap dubte, ho és. 

I és que Gornick va acabar militant en el moviment d’alliberament feminista

dels anys 70, des que el va cobrir, com a periodista, per la revista The Village

Voice. A partir d’aleshores, el feminisme va esdevenir una convicció i tensió

estructural en la seva vida i obra. De fet, l’autora mateixa afirma que el seu

redescobriment i èxit tardà esclata en paral·lel al MeToo. Gornick, que ha

confessat que escriu com escriu −no ficció en primera persona− inspirant-se en
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Natalia Ginzburg, sembla fer-se seu tant en la vida com en l’obra el famós

lema de la segona onada feminista, “el que és personal és polític”. «Estar sola

és una postura política», afirmava en una entrevista a El País (1-3-2020).

També el que ens explica a La dona singular i la ciutat, el més íntim i el més

grotesc, reverbera més amunt: duu inscrits conflictes socials, culturals i

polítics de l’època. Així mateix, es tracta del llibre d’una flâneuse, d’una dona

que pensa i observa, mentre camina sola per la ciutat per plaer. I aquesta

pràctica i aquest espai són també massa sovint conquestes pendents per a les

dones.

La dona singular i la ciutat és un recull de reflexions, observacions, converses,

trobades i records juxtaposats, només embastats; com una recopilació

d’anècdotes —avui he sentit, ahir vaig llegir, un amic m’ha dit, quan era

petita. Igual que si l’acompanyéssim en la marxa, assistim als saltirons del

pensament, i de la vista i l’oïda. L’entramat que en sorgeix té dos nuclis, com

indica el títol. D’una banda pensar-se com a dona, és a dir, dona de classe

treballadora, jueva, soltera, escriptora, feminista −singular− i també

heterosexual; de l’altra, ubicar-se i explorar l’espai, imprevisible i carregat

d’il·limitades possibilitats, que l’envolta, la ciutat de Nova York. Es tracta d’un

mosaic de pensaments i ocurrències, com l’experiència diversa i incoherent de

passejar per la ciutat (de viure?), que, amb el vostre permís, intentaré

reordenar.

A més dels models que troba en els personatges femenins, una de les qüestions

recurrents en aquestes memòries, però que és de fet el tema principal de

Vincles ferotges, és la relació amb la seva mare o, simplement, la mare, el seu

model més immediat. Coqueta, amb caràcter i txekhoviana, la mare de

Gornick havia elevat l’amor a la categoria de sant greal. «Trobar l’amor no era

tan sols tenir felicitat sexual, sinó que era aconseguir un lloc a l’univers» (p.

231), però un cop el pare havia mort “tot” havia desaparegut amb ell. A partir



de llavors, per a ella, «mai més res no seria exactament la cosa adequada,

ningú no seria mai la persona adequada» (p. 231). Això va desembocar en una

depressió «profunda i innegociable» que va durar anys. Gornick també va

passar aquesta síndrome: «era com si, quan vaig néixer, m’haguessin estafat

l’Amiga Ideal, i que ara l’única cosa que podia fer era reconèixer les

mancances de la que tenia a l’abast» (p. 232). En el seu creixement, la Vivian

es projectava com una adulta a la vegada líder de la revolució i devota de

l’amor. Al cap d’un temps va adonar-se, ben mirat, que li caldria tenir una

feina, però això només seria possible amb l’home adequat. Aviat, però,

«l’èmfasi començava a desplaçar-se d’aconseguir treballar a trobar l’home

adequat per fer la feina. A poc a poc, però inexorablement, trobar l’home

adequat s’anava convertint en la feina» (p. 233). Just abans de fer trenta anys

va casar-se amb un científic taciturn que realment semblava l’Amic Ideal.

Aviat, però, va sentir-se sola altre cop: «No és l’home adequat» (p. 235). Passat

un any es van divorciar. A partir d’aleshores «l’esquiu home adequat es va

convertir en un ingredient bàsic en la nostra vida, i la seva absència, en una

experiència decisiva» (p. 236).

Gornick viu dos matrimonis, cadascun d’ells de dos anys i mig, i abans i

després s’allita amb nombrosos homes. Sempre, però, acaba topant amb

l’esgotament del desig, la solitud o la incomprensió —aquesta adopta també la

forma del masclisme—, que la duen a repensar-se i a dictaminar una vegada

rere una altra, esbufegant per dins, que homes i dones són dues espècies ben

diferents. El remei a aquest constant fracàs de l’amor és, pensa, treballar. No

obstant això, afirma: «vaig veure que duia l’amor romàntic injectat com un tint

en el sistema nerviós de les meves emocions, entrellaçat en tot el teixit del

desig, la fantasia i el sentiment» (p. 217). I és perfectament conscient que

«seria una causa de dolor i conflicte la resta de la meva vida» (p. 217). 

I si Gornick és una dona singular també és perquè camina per la ciutat. La



figura del flâneur va instituir-se tal com la coneixem avui en dia el segle XIX.

Era, evidentment, en exclusiva, un home, perquè, com en tants altres

assumptes, eren ells els qui majoritàriament escrivien i sobretot els qui tenien

dret a la ciutat. Fins al s. XX les dones rarament passejaven per la ciutat, se’ls

havia assignat amagar-se en els espais d’intimitat. És més, les úniques dones

que podien fer-se seu el carrer eren les prostitutes. I tampoc no és cap

sorpresa que ni les transeünts ni les prostitutes que apareixen en els poemes

de Baudelaire no tinguin nom ni veu, sinó que siguin més aviat complements

de la visió masculina, decorats de l’urbs, metàfores de la modernitat.

Per a tothom en la ciutat existeixen fronteres invisibles i delimitacions tàcites

que marquen recorreguts i dictaminen qui té dret a passar. Però això pot

revertir-se: un carrer transitat es manté segur —i pot arribar a bandejar el

crim— només perquè hi passa molta gent. Perquè l’espai és fonamental en tot

exercici de poder, sostenia Foucault, però és també, com deia Perec a

Espècies d’espais (1974), un dubte, sempre cal conquerir-lo. Per això, la dona

que passeja, que es desvia de les rutes establertes per traçar el seu propi camí,

la flâneuse, està de fet desafiant l’ordre establert perquè està apropiant-se

d’un espai que li és negat, l’està construint. Lauren Elkin, autora de Flâneuse

(2016), reivindica el dret de les dones a pertorbar la pau, a observar (o no), a

ocupar (o no), i a organitzar (o desorganitzar) l’espai a la seva manera. 

D’altra banda, relacionar-se amb una ciutat és també relacionar-se amb tots

els seus relats: els socials, històrics, polítics, culturals i també els literaris.

L’espai, de fet, se’n configura: els assimila, i després els murmura a tots els

vianants. Per això, pensar la ciutat i escriure-la, bastir-ne un relat que no se li

ha atribuït fins llavors, que no ha dit, és també fer-se lloc per habitar-la;

conquerir-la ara no físicament sinó culturalment. Així doncs, fer de flâneuse,

vagarejar amb el pensament i la mirada per la ciutat al ritme de les cames i

escriure’n a plaer, aquests actes tan senzills i universals, tenen el potencial



d’alterar l’ordre. Gornick ho fa, i –afegeixo jo− cal seguir fent-ho.

En la novel·la recorre també a aquelles que ja ho feien molt abans. Ens parla

de la Mary Britton Miller, escriptora nascuda el 1883, que, afirma Gornick,

«quan es va fer gran també va ser una dona singular. Qui sap per què» (p. 253).

Va viure ben sola i va escriure poemes, contes i tres novel·les, aquestes últimes

sota el pseudònim d’Isabel Bolton. En totes tres, la protagonista viu un o més

dies a Nova York, es relaciona amb personatges intel·ligents i experimentats, i

també, sempre, de forma especial, amb un home jove, «però en realitat està

sola, i sempre ho ha estat» (p. 255). No obstant això, apunta: «és capaç de tirar

endavant perquè té la ciutat per estimar» (p. 255). 

Lògicament, un dels tipus de relats de la ciutat que interessen més a Gornick

són els literaris. Segons ella, els grans escriptors de la ciutat són Victor Hugo i

Charles Dickens. El desenvolupament de les urbs, amb tots els canvis

econòmics, socials, polítics i urbanístics que hi van lligats, fa néixer noves

experiències personals. Segons Gornick, especialment Dickens va ser qui va

entendre tan bé aquest component transcendent de les grans metròpolis,

l’experiència de la multitud: «veure de cua d’ull un home o una dona que es

movia de pressa —sentir la seva presència des d’un angle de visió que

permetia enregistrar només mitja cara, part d’una expressió, un fragment d’un

gest; i llavors haver de decidir ràpidament com calia reaccionar davant

d’aquesta allau d’humanitat parcial—, suposava un canvi radical en la història

social» (p. 257). Més enllà de l’experiència de la multitud, que esdevé

essencial i ineludible en la vida urbana —la referència més evident és Poe i

L’home de la multitud—, la ciutat és i ha estat meta, empara i catalitzador del

talent de molts escriptors. La ciutat que viu Gornick, però, no és la de Wolfe,

Whitman i Crane, «aquell llegendari context per al mite de la creació del jove

amb talent que arriba a la capital del món, com en un retaule laic de

l’anunciació, a una ciutat que ja l’espera, i tot sol ha de travessar el pont,



recórrer el bulevard i pujar a l’edifici més alt, on per fi serà reconegut com la

figura heroica que sap que és» (p. 201); sinó la dels britànics melancòlics

(Dickens, Gissing i, sobretot, Johnson): «la ciutat en la qual no som cap de

nosaltres dirigint-se a algun lloc, sinó que ja hi hem arribat, som la gent

corrent i pobra que pul·lula pels humils i meravellosos carrers a la recerca d’un

jo reflectit als ulls del desconegut» (p. 201). 

Gornick, novaiorquesa del Bronx, va coneixent la ciutat a poc a poc, barri a

barri, a mesura que creix. «Baixava per Broadway, pujava per Lexington,

travessava el carrer Cinquanta-set, d’un riu a l’altre, travessava Grenwich

Village, Chelsea, el Lower East Side, m’endinsava a Wall Street, pujava fins a

Columbia. Vaig caminar per aquells carrers durant anys, emocionada i

expectant, i cada nit tornava a casa, al Bronx, on esperava que la vida

comencés» (p. 202). Ja de ben jove descobreix el plaer de passejar, de sentir el

misteri i el caliu de la ciutat. Com per a Mary Britton Miller i tants altres

escriptors, per a Gornick la ciutat és un refugi. Explica: 

Quan em sentia cada cop més desplaçada cap als marges de la societat, no hi havia

res que em curés més el dolor i el mal de cor que un tomb per la ciutat. […] Enlloc

no em sentia menys sola que quan estava sola en un carrer ple de gent» (p.

205-206). En un altre passatge: «Quan la vida em comença a semblar una suma

d’incapacitats, vaig a fer un tomb per Times Square, on s’arrepleguen els marginats

més espavilats del món, i on de seguida torno a veure-ho tot amb perspectiva (p.

237). 

I és que viure en una ciutat genera aquesta experiència contradictòria:

individualitza i aïlla, però també brinda una escalfor incondicional. És hostil i

acollidora, jungla (desert, laberint) i recer. Infinita i mutant com ho són els

seus habitants i el seu tragí. La ciutat és impersonal justament perquè és de

tots —en la mesura i la manera que alguna cosa ho pot ser—; la seva ànima és

col·lectiva, un entrecreuament inextricable de narracions. Gornick gaudeix



especialment de les trobades fortuïtes i de les converses encetades i sentides,

de vegades estranyament transcendents, de vegades pintoresques. Hi veu un

gran teatre, un aparador de la comèdia humana. Per exemple:

Un home i una dona que seuen de costat en un autobús enceten una conversa. Ella

és negra, de mitjana edat i va ben vestida; ell és blanc, també de mitjana edat i de

mirada una mica enfollida. Sense que vingui a tomb, l’home diu a la dona: «Sóc una

persona espiritual. Molt espiritual. Accepto totes les religions. Totes les religions em

semblen bones. Només tinc una cosa en contra del cristianisme. Per què odien els

jueus per haver mort Jesucrist». La dona es gira de cara a ell i diu: «¿Sap una cosa?

Jo sempre he pensat el mateix. Al capdavall, van ser els romans qui el van matar.

¿Per què no en culpen els italians?». (p. 236-237)

Als carrers de Nova York, Gornick va a l’encontre de l’imprevisible i

reconfortant experiència de la multitud —esbossos i fragments que cal

completar amb imaginació— a recollir-hi amabilitats i petites connexions, a

presenciar-hi escenes grotesques enganxades in media res, i a sentir com

aquest retall que és ella també per als altres, s’organitza i es compacta en una

experiència conjunta: la cua del supermercat, l’espera d’un semàfor, un viatge

d’autobús. Confessa: «la major part de la gent és a Nova York perquè necessita

mostres —en grans quantitats— de l’expressivitat humana; i no les necessita

de tant en tant, sinó cada dia. […] Els que van a ciutats més petites en poden

prescindir; els que vénen a Nova York, no. O potser hauria de dir que soc jo

qui no pot» (325). 

La ciutat funciona com una espècie d’engranatge, un tot ple de vida que,

malgrat el seu inevitable desajust per excessos diversos, està d’alguna forma

sempre connectat. És un espai de col·lisions, simultaneïtats, ecos i rebots.

Aquest meravellós fragment ho exemplifica: «Al carrer Cinquanta-set, un

home que fa cara de noi diu a un altre: “No m’havia adonat que fóssiu tan bons

amics. ¿Què et va donar, ella, perquè ara la trobis tant a faltar?” “no és el que



em va donar”, respon l’altre, “és el que no es va endur”. Com diu el taxista de

la Sisena Avinguda, algú ho ha d’entendre, i, al cap del dia, algú ho entén» (p.

326).

I aquesta gran arena on incessantment tenen lloc intercanvis i transaccions

—tan visibles com tàcits—, és també l’espai de trobada entre coneguts i

amics. L’amistat és un altre dels grans temes —a més dels dos que apunta el

títol— de La dona singular i la ciutat. Com la resta de coses, s’experimenta

sempre a trossos: una passejada, un cafè compartit, una trucada per telèfon.

L’amic de qui parla més Gornick és en Leonard, «un gai intel·ligent i enginyós,

sofisticat pel que fa a la seva infelicitat» (p. 197), a qui els uneix la idea d’haver

nascut sota una injustícia social —ell és gai i Gornick, una dona singular.

Explica com gaudeixen junts però també com, després de passar un vespre

plegats, sent a la pell, com punxadetes superficials, el judici negatiu i la ironia

que comparteixen. Això fa que, quan vol anar-lo a trucar per decidir la

següent trobada, alguna cosa la paralitzi —i a ell li deu passar el mateix,

perquè no truca tampoc. «Quan el cicle de sentiments barrejats, falta de

coratge i voluntat paralitzada es completa, les ganes de tornar-se a trobar es

fan urgents, i la mà finalment agafa el telèfon. En Leonard i jo ens considerem

amics íntims perquè el nostre cicle només triga una setmana a completar-se»

(p. 200).

Gornick indaga en l’amistat entre home i dona, entre dones, i entre

escriptors, a partir d’experiències pròpies, cites famoses o històries llegides.

Ens parla, per exemple, de l’amistat entre Coleridge i Wordsworth, i la de

Henry James amb la popular escriptora d’assaigs i relats Constance Fenimore

Woolson. Cadascuna amb la seva particular arquitectura: les seves febleses,

necessitats i raons de ser. També amb un cicle i temps de vida determinats.

Parla de relacions que passen discretament del «centre urgent al marge

exhaust» (p. 244). I aleshores afegeix: «Com el desig sexual, recordo que vaig



pensar distretament un matí que m’estava ajaguda al llit mirant el sostre. I

llavors, una mica atordida, me’n vaig adonar. És això. És exactament això.

Desig sexual» (p. 244). Aleshores raona, a partir d’una frase de Winston

Churchill, que si és massa ingenu confiar en la fortalesa de les lleialtats

personals, també ho és pensar que els interessos —que t’uneixen a un altre—

no poden canviar; si de fet no som altra cosa que constant transició.

Com ella, Gornick afirma: «els meus amics també han de sacsejar el

calidoscopi de l’experiència quotidiana per aconseguir una composició de les

peces que els ajudi a trampejar el dolor de la intimitat, l’efervescència de

l’espai públic i l’exquisida intervenció dels desconeguts» (p. 282). En aquesta

equació, la ciutat —l’espai públic, els desconeguts— hi té un paper crucial. I

Gornick ho sap: 

És de les veus que no puc prescindir. A la majoria de les ciutats del món la població

viu sobre segles de carrers empedrats, esglésies ruïnoses, vestigis arquitectònics que

no han estat mai excavats. Només s’han anat apilant els uns damunt dels altres. Si

has crescut a Nova York, la teva vida no és una arqueologia d’estructures sinó de

veus, que també han estat apilades les unes sobre les altres i que no se substitueixen

mútuament. (p. 325-326)

A La dona singular i la ciutat Gornick hi va apilant aquestes veus perquè

dialoguin o parlin les unes sobre les altres; i les posa de costat amb les altres

veus que escolta al llarg de la setmana, les dels amics i les de les lectures.

Totes li afinen la mirada, li permeten entendre una mica més que el dia

anterior —tant per curiositat i plaer com per necessitat— l’experiència

humana. Tant els altres, coneguts i desconeguts, com la ciutat li fan de mirall.

Ara, quan es mira Washington Square, que abans havia observat seguint la

promesa de cultura i privilegi de classe, «captivada per la bellesa de la plaça

en aquells dolços vespres d’estiu» (p. 323), la veu tal com és: «negra, morena,

jove, plena de vagabunds, ionquis i guitarristes pollosos» (p. 323), i es veu



també a ella mateixa tal com és. Afirma: «He fet realitat els meus conflictes, no

pas les meves fantasies, i Nova York, també. En això coincidim.» (p. 323)

Finalment, arriba a casa després d’un dia accidentat i mentre sopa, explica:

Repasso mentalment a tots els qui m’he trobat avui. Sento les seves veus, veig els

seus gestos, em poso a imaginar les seves vides. Aviat em fan companyia, són una

gran companyia. Em dic a mi mateixa: «M’estimo més estar amb vosaltres aquesta

nit que amb qualsevol altra de les persones que conec. Bé, gairebé qualsevol altra de

les persones que conec. Aixeco la vista cap al rellotge de paret, el que diu la data a

més de l’hora. És hora de trucar a en Leonard.» (p. 327)

I és que l’amistat i la ciutat vertebren aquesta dona singular, passejant feliç

—però encara socialment incòmoda— i meravellosa escriptora. Són també els

puntals d’aquesta novel·la que sap captar tan bé els vaivens de les relacions

entre amics, les tensions internes (que són també polítiques), l’experiència de

la multitud i, en definitiva, l’amor a l’escenari que ho presencia i acompanya

tot plegat, la ciutat.
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en Estudis Teatrals per la Universitat d’Amsterdam. Té experiència

en el camp de la docència i en el de la traducció. Així mateix,

col·labora en diverses revistes culturals, com ara Núvol, Barcelona

Clàssica i 440.
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