
Abans que es publicara el desencantat
fris sobre l’elit social barcelonina en la Vida
Privada de Josep Maria de Sagarra, i des-
prés que Woody Allen haja posat alguns
dels actors de moda a viure tota mena de
peripècies romàntiques per carrers cata-
lans en Vicky Cristina Barcelona, la ciutat
comtal ha estat matèria recurrent d’elabo-
ració artística. Què té la Barcelona de pa-
per i fotograma que enlluerna tant el públic
autòcton com, cada vegada més, l’estran-
ger. La clau la devien guardar en secret al-
guns dels escriptors catalans més emble-
màtics de la modernitat; Narcís Oller, so-
bretot en La febre d’or,quan es convertia en
un referent a l’hora de retratar la ciutat en
el moment que esdevenia brillant i cos-
mopolita, celebrada per una burgesia en
ascensió imparable; o en el ben diferent cas
de La ciudad de los prodigios d’Eduardo
Mendoza, on el sinistre i canalla Onofre
Bouvila descobreix al lector tota classe d’es-
pais urbans i de fastos i misèries humanes
diluïdes per una geografia barcelonina en-
riquida al compàs del protagonista, jove
d’origen humil i arribistade manual.

El mateix esperit picaresc traspuat pels
personatges de les novel·les de Mendoza,
unit a la clàssica fórmula del relat de viat-
gers i al també clàssic desconeixement pro-
fund de la idiosincràsia catalana per part
de molts nord-americans —posem per cas
algun d’il·lustre, com per exemple Woody
Allen— s’ha conjugat en l’ última novel·la
de la celebrada escriptora Carme Riera
(Palma de Mallorca, ).

Explicar des de les aules universitàries,
on exerceix de professora de literatura es-
panyola, què ha suposat Barcelona en les
lletres peninsulars ha propiciat la gestació
d’Amb ulls americans: el document lúdic
d’un jove i benplantat periodista nova-
iorquès que arriba a Barcelona amb la pro-
mesa d’una beca de la Generalitat. Tres in-
tensos mesos d’aventures conformen la ini-
ciació sentimental catalana d’un individu
ben particular: el viatger ianqui transfor-
mat, ara, en un pícar tal com podria en-

tendre’s al segle
XXI: com un inopi-
nat gigoló que so-
breviu a la ciutat
més cara de l’Estat
Espanyol gràcies a
la intervenció atza-
rosa de diferents
amos.

El to emprat per
l’escriptora, una de
les veus narratives
més emblemàti-

ques de l’actualitat, és eminentment pa-
ròdic i autoirònic quan recala en algunes
de les fites culturals, socials i polítiques de
la Barcelona de , molt allunyada de la
imatge olímpica internacionalment co-
neguda, centrant-se, ara, en els primers
temps del tripartit, en les personalitats
polítiques més influents i en personatges
en la línia d’un còmic Josep Lluís Carod-
Rovira, que fa poc inaugurava ambaixada
a Nova York. 

Altres cares conegudes deambulen per
una història encetada amb l’encontre casual
a Manhattan de Mac Gregor amb una irri-
sòria delegació municipal presidida per
un alcalde molt semblant a Joan Clos, ca-
paç d’adreçar-se a la CNN amb lapsus com
«I am the mayor of New York City, so, as a
mayor, I think, “Barcelona més que mai”...».

Justament, la recreació del tòpic de l’ob-
sessió institucional per projectar Catalunya
en el món, conjugat amb molts altres de
menys lloables, permet Carme Riera —en
qualitat de personatge que hauria corregit
i reelaborat el suposat manuscrit trobat, sig-
nat per Mac Gregor— riure pels colzes re-
passant els mites locals, en clara tendèn-
cia a la virilitat erèctil i fàl·lica de les mun-
tanyes de Montserrat, la Sagrada Família o
la Torre Agbar.

Les dosis d’humor d’aquesta història
fresca contada com a doble autoficció —la
de Riera-transcriptora i la de Mac Gregor
com a protagonista d’una autobiografia
fabulada—, continuen L’estiu de l’anglès
(), i no a causa de l’escenificació d’u-
na novel·la de terror d’aquesta, sinó pel to
d’ambdós títols, lleuger i sense les grans
complexitats estructurals, ni les indagacions
documentals, ni la voluntat de recreació his-
tòrica o d’introspecció psicològica en figu-
res femenines que ha caracteritzat alguns
dels millors llibres de la mallorquina: Una
primavera per a Domenico Guarini (),
Joc de Miralls (), Dins el darrer blau
() o la més reeixida dels últims anys: La
meitat de l’ànima ().

Tot i haver demostrat una vegada més el
domini de l’ofici, en aquesta obra Riera dei-
xa difuminada una interessant trama de
corrupció política i financera de la qual es té
constància molt vagament o amb algun
colp d’efecte final. A més, la tècnica carica-
turitzant impedeix realitzar el natural procés
d’identificació entre lector i ficció característic
de les obres mestres. George Mac Gregor, que
tan avesat està a la cultura cinematogràfica,
més bé sembla patir —amb el complicat
perfil d’abúlic i trepa— la síndrome picares-
ca d’herois vacus en la tradició de l’inex-
pressiu Chris Wilton de Match Point.

Figures aparentment tan distintes com
Woody Allen i Carme Riera acaben coin-
cidint quan posen la confiança en les fonts
inesgotables de Barcelona, Catalunya i els
catalans vistos amb els ulls americans dels
americans en embulls i, a més, quan revi-
sen un tipus novel·lesc, el del cerca-he-
rències, que fa possible adreçar l’objectiu
de la càmera cap als llocs més inversem-
blants i dispars de la nova realitat urbana.
Els dos resultats, és clar, són diferents:
qualsevol lector foraster i indígena d’Amb
ulls americans sí que trobarà una Barcelo-
na de carn i os camuflada en la narració
gamberra sobre la ciutat prodigiosa.
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Los hombres
que no amaban
a las mujeres
STIEG LARSSON
DESTINO

2�
La chica que
soñaba con una
cerilla y un bidón
de gasolina
STIEG LARSSON
DESTINO

3�
La soledad de
los números
primos
PAOLO GIORDANO
SALAMANDRA

4�
Las cosas que
no nos dijimos 
MARC LEVI
PLANETA

5�
Aurora boreal 
ÅSA LARSSON
SEIX BARRAL
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El secreto 
RHONDA BYRNE
URANO

2�
Anatomía de
un instante 
JAVIER CERCAS
MONDADORI

3�
Piensa, es
gratis 
JOAQUÍN LORENTE
PLANETA

4�
El hombre que
cambió su casa
por un tulipán 
FERNANDO TRÍAS DE
BES
TEMAS DE HOY

Los más
vendidos

LISTADO ELABORADO GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LAS LIBRERÍAS CASA DEL LIBRO (VALENCIA), FNAC (VALENCIA), TRES I QUATRE (VALENCIA) Y DEL GRUP 10: SORIANO (VALENCIA), BASTIDA (ONTINYENT), EL PUERTO (PORT DE SAGUNT) Y BABEL (CASTELLÓ DE LA PLANA) 

J. M. G. LE CLÉZIO
La música de la fam
EDICIONS 62, BARCELONA, 2009

La novel·la més recent de Le Clézio,
premi Nobel de Literatura 2008, està
ambientada al París dels anys trenta i
narra les peripècies d’Ethel —inspirada
en la mare de l’autor— i de Xénia,
companya d’escola i víctima de la
Revolució russa que viu quasi en la
misèria. L’autor confronta el seu passat
i els records familiars amb els moments
de fam a la França dels anys de guerra.
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LIONEL SHRIVER
El mundo después del cumpleaños
ANAGRAMA, BARCELONA, 2009

A partir de un principio común —la
cena de cumpleaños de Ramsey, a la
que acude excepcionalmente Irina sin
su marido— la escritora Lionel Shriver
construye una obra que avanza por dos
caminos simultáneos y alternativos,
posibles e incompatibles a la vez, los
dos futuros que se abren ante Irina
según decida sucumbir o no al deseo
que, de pronto, siente por Ramsey.
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DEBRA ADELAIDE
Com dir adéu
EMPÚRIES, BARCELONA, 2009

Tot i no haver complert encara els
quaranta, a Delia li queda poc temps de
vida. Aquesta dona, que treballa
escrivint una sèrie setmanal de guies
domèstiques modernes, vol deixar a les
seues filles, encara petites, una guia
que els puga ser útil quan arriben a
l’edat adulta. Mentre escriu, Delia
s’enfronta amb els fantasmes del
passat i amb la realitat de la malaltia.
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SHERWOOD ANDERSON
Cuentos reunidos
LUMEN, BARCELONA, 2009

Más allá del costumbrismo y del
realismo al uso, el autor del famoso
Winesburg, Ohio consiguió captar la
esencia de América de principios de
siglo XX, retratando a los granjeros del
Medio Oeste. Este volumen reúne por
primera vez en castellano todos los
cuentos que consagraron a Sherwood
Anderson como un maestro de la
narrativa contemporánea.
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ANAQUEL

Una visió gamberra de Barcelona
Després de «La meitat de l’ànima» i «L’estiu de l’anglès», l’escriptora i investigadora mallorquina Carme
Riera torna amb una comèdia lleugera sobre Catalunya viscuda per un estranger.

4
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANOVIERNES, 12 DE JUNIO DE 2009

POSDATA�LIBROS

Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948). EFE / GUIDO MANUILO

CARME RIERA
Amb ulls americans
Segons l’experiència barcelonina de
George Mac Gregor

PROA, BARCELONA, 2009

★★★

Novel·la

�

PER MARIA ROSELL

Selecciópd

El viatger ianqui es transformat en un
pícar del segle XXI: un inopinat gigoló
que sobreviu gràcies a la intervenció
atzarosa de diferents amos

Figures aparentment tan distintes com
Carme Riera i Woody Allen acaben
coincidint quan retraten Catalunya i
els catalans amb ulls americans


