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Vides paral·leles: apunts de tres ciutats

DAVID VILASECA

El procés presenta quatre fragments d’una 
novel·la-dietari inèdita del malaguanyat escriptor 
barceloní David Vilaseca (1964-2010), per gentilesa 
de la seva família. Impulsor de la revista literària 
Ratlles (Quatre) i de l’Antologia poètica universitària 
1985, va completar la llicenciatura de Filologia ca-
talana amb un màster de Literatura comparada a 
la Universitat d’Indiana (EUA), i un doctorat a la 
Universitat de Londres, d’on va ser catedràtic anys 
després. La seva recerca acadèmica va orientar-se 
cap a l’estudi de l’autobiografia i de la subjectivitat 
en la literatura i el cinema. L’any 2007 va guanyar 
el Premi Andròmina de narrativa, dels Premis Oc-
tubre, amb l’ambiciosa novel·la-dietari L’aprenentat-
ge de la soledat (València: 3i4, 2008). 

Buenos Aires, gener

Diumenge, 11 de gener del 2009.– Passada una setmana de vacances del tot satisfac-
tòria a la capital argentina. Coneixia la fama de Buenos Aires com a ‘París de 
l’Amèrica del Sud’ però he de reconèixer que, tot i així, l’esplendor, la magnitud, la 
bellesa i l’aire peculiarment ‘europeu’ que tenen moltes zones d’aquesta gran me-
tròpoli no m’han deixat de sorprendre. 

 [...] Allò que a París va representar el projecte Hausmann, o a Barcelona, el 
pla Cerdà, aquí va tenir lloc durant el govern municipal de Torcuato de Alvear a la 
dècada dels 1880. Alvear és considerat el ‘pare’ del Buenos Aires modern, i els edi-
ficis públics més grandiosos, els palaus, les places, els parcs i les avingudes més 
característiques de la ciutat –com l’Avenida de Mayo o la descomunal 9 de Julio, 
que potser fa el doble dels Champs Elysées– tots són de la seva època. A més, es-
pargits per Buenos Aires (particularment, però no només, en els barris més rics, 
com ara Palermo o la Recoleta) s’hi troben una multitud d’edificis del tombant de 
segle que, com molts de París o de l’Eixample, combinen els elements neogòtics 
amb els neoclàssics i els provinents de l’art nouveau.

El que solc fer sempre que arribo a una ciutat que no conec és caminar –
caminar molt. Ni taxis ni transport públic. Per gran que sigui una ciutat, anar d’u-
na banda a l’altra amb el plànol a la mà és per a mi l’única manera de fer-me una 
idea del que representaria viure en aquest lloc –i, per tant, de fer-me’l una mica 
meu. Això és el que vaig fer a Buenos Aires, ciutat que, malgrat la seva extensió, 
sembla (com París o com Nova York) feta expressament per caminar i per passejar-
hi. Del Microcentro –que és la zona on era l’hotel on m’allotjava– a l’elegant Reco-
leta i a l’atmosfèric i colonial Palermo Viejo. De l’exclusivíssima –privativa– Aveni-
da Alvear, al Jardí Japonès i als exhuberants parcs del gran Palermo. De la Plaza de 
Mayo fins a San Telmo (ple de turistes i de milongas per ballar el tango) i, més al 
sud, fins a la Boca –el barri portuari que fins a final del segle XIX era l’entrada 
obligatòria a la ciutat tant per a les mercaderies com per als immigrants, avui con-
vertit en una de les zones més devastades i pobres de tota la metròpoli.

Per què visitar ciutats noves té sempre per a mi un component important 
de nostàlgia no m’ho pregunteu perquè no ho sé, però que el té és indubtable. La 
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calor –intensa però no insuportable–, el solet de Buenos Aires durant aquests dies 
d’inesperat estiu per a mi m’han portat records de quan vivia a Barcelona, i de No-
va York en un dels meus primers viatges a aquella ciutat ara fa divuit anys. Passe-
jant per l’atrafegada i sorollosa Avenida Santa Fe, per exemple, que fa un xic de 
pujada, mentre passava per davant d’algun dels elegants portals modernistes que 
hi ha en algunes cantonades, o admirava les baranes tornejades dels balcons i les 
cúpules rodones que coronen alguns dels edificis, em semblava que anava pels ca-
rrers de Balmes o de Muntaner en direcció al Tibidabo. I a les més amples voravies 
de l’Avenida de Mayo, agradablement protegides del sol per l’ombra refrescant dels 
arbres, els records eren del Passeig de Gràcia o de la Rambla de Catalunya... Una 
de les pel·lícules més boniques i intrigants de Kieslowski és La doble vida de Veròni-
ca, que va de dues noies idèntiques que viuen l’una a Polònia i l’altra a França sen-
se conèixer-se. Passejant per Buenos Aires en aquest viatge, jo també sentia una 
mena de nostàlgia virtual per una vida que no he viscut i que per tant no puc pas 
enyorar; una nostàlgia d’una existència paral·lela en aquesta ciutat, a l’altra banda 
del món, com si hi hagués hagut algú que hagués pogut ser una versió austral però 
altrament idèntica de mi mateix, i amb qui, com passa a la pel·lícula, potser em 
vaig creuar pel carrer sense adonar-me’n.

[...]

Londres, febrer

Dilluns, 2 de febrer del 2009.– Una impressionant nevada (la més important en els 
darrers vint anys, diuen els mitjans de comunicació) ha paralitzat Londres. Carrers 
tallats o amb circulació molt lenta, vols cancel·lats, autobusos que no funcionen, 
comerços per obrir, escoles i universitats tancades.

Quan ja feia estona que durava el temporal, ahir a la nit a les onze tocades, 
em vaig abrigar ben abrigat, em vaig posar les botes, vaig agafar la càmera de fer 
fotografies i vaig fer cap al carrer. No ho puc pas evitar: la neu em fa la mateixa 
il·lusió ara que quan tenia deu anys, i em fa agafar unes ganes irreprimibles de 
deixar el que estigui fent i sortir a gaudir de l’espectacle.

I que n’era de misteriós Londres tot nevat. Al meu carrer, que els diumen-
ges al vespre ja sol presentar una gran quietud, no hi havia ni una ànima. Els pocs 
cotxes que s’atrevien a circular ho feien molt a poc a poc, en fila índia, per l’únic 
carril transitable. La resta era una extensió de blanc en la qual no es podien dis-
tingir ni marges ni voravies –talment un avançat projecte urbanístic que hagués 
transformat la zona en una gran illa de vianants. La llum dels fanals, reflectida en 
la neu, contribuïa a donar al conjunt una qualitat irreal, de cosa somniada. Els edi-
ficis semblaven més nous; qualsevol rastre de brutícia o de brossa prop dels con-
tenidors havia quedat amagat. Per un moment vaig tenir la sensació que allò hau-
ria pogut ser una visió del meu carrer a molts anys vista –com si de sobte hagués 
saltat a un món paral·lel i el que estigués veient fos aquest lloc quan ja no seria 
igual com és ara ni prou diferent com perquè se m’hagués fet del tot irrecognosci-
ble.

Aquest matí en acabat d’esmorzar he sortit a fer una altra passejada. Tota la 
nit havia continuat nevant, i els efectes n’eren impressionants. Al damunt de l’es-
treta barana que hi ha tot al voltant del meu edifici, s’hi havia dipositat capricio-
sament més d’un pam de neu. Els cotxes aparcats havien quedat coberts per un 
coixí blanc que s’hi adaptava com una segona pell, flonja i sensual. Les branques 
dels arbres duien un rivet fins a la punta, i si algú havia lligat una bicicleta en al-
gun senyal de la circulació, amb prou feines se la veia. Quan et creuaves amb algú 
pel carrer, sovint es produïa el contacte visual i s’intercanviaven somriures d’exci-
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tació i de complicitat, com si l’esdeveniment de la neu hagués fet sorgir un senti-
ment de comunitat que, en circumstàncies ordinàries, els londinencs estem massa 
enfeinats per poder cultivar.

A la vora del riu, al parc que hi ha tocant a Tower Bridge, uns feien foto-
grafies, altres contemplaven la ciutat transformada de cop i volta en postal. Algu-
nes famílies, amb les criatures sense escola, havien sortit per aprofitar la inespera-
da festa hivernal. Els gossos, les guerres amb boles de neu i els voluminosos ninots 
amb una pastanaga per nas i la bufanda s’hi podien veure amb abundor. És sor-
prenent el poc que hem canviat els humans, en allò essencial –només que s’hagués 
modificat la indumentària dels personatges, pensava, l’espectacle que tenia davant 
hauria pogut passar per una escena pictòrica hivernal del segle XVI. I ara una cosa 
un xic més excepcional. La neu caiguda a Londres entre ahir i avui ha estat sufi-
cient perquè, al mig del parc de Tower Bridge, algú aquest matí hi hagi pogut 
construir, a base d’apilar blocs de neu en forma circular com els maons d’una pa-
ret, un perfecte iglú.

[...]

Cracòvia, abril

Dimarts, 21 d’abril del 2009.– El cap de setmana passat vaig ser a Cracòvia –la da-
rrera de les grans ciutats de l’Europa central amb una substancial presència jueva 
abans de la II Guerra Mundial (al costat de Berlín, de Viena, de Budapest, Praga i 
Belgrad) que em quedava per visitar. A diferència d’aquestes altres ciutats, l’antiga 
capital polonesa es va lliurar dels bombardeigs tant per part dels Nazis com dels 
Aliats, i el resultat és que conserva el nucli medieval central (l’anomenat Stare 
Miasto) en un estat arquitectònicament impecable. La plaça major és una de les 
places antigues més impressionants i amb més caràcter (al costat de la de Sant 
Marc de Venècia) que hagi vist mai. És una impressionant esplanada de quaranta 
mil metres quadrats on hi ha, entre moltes altres fites d’interès artístic i històric, la 
segona església més important de Cracòvia després de la catedral, l’antic mercat, i 
la torre de l’ajuntament. La plaça és el centre neuràlgic de la ciutat i, per poca 
imaginació que un hi esmerci, fa una impressió de desordre suau i contingut molt 
similar al que produeixen les places que es veuen en els quadres alemanys del se-
gle XV o XVI: en un costat, encerclat per espectadors, un funambulista fa girar 
bitlles enceses a l’aire, a l’altre dos passegen a dalt de cavall, més enllà uns que s’a-
caben de casar es fan fotografies davant de l’església, aquí uns artistes miren de 
vendre quadres, més enllà uns nens peixen els coloms i un grup de joves prenen 
cervesa en una terrassa... Bàsicament, hi ha una gran quantitat de vida.

Visito Kazimierz (el barri on hi havia hagut més presència jueva) i, a l’altra 
riba del riu, el de Podgorze, on s’hi va construir l’infame gueto on els Nazis aple-
gaven els jueus abans d’enviar-los a exterminar a Auschwitz. Aquí s’hi pot veure, 
com a anècdota, l’antiga fàbrica d’Oskar Schindler, a més de molts dels escenaris 
que Spielberg va fer servir durant el rodatge de La llista de Schindler. La monstruo-
sitat que representa Auschwitz, que es troba només a seixanta quilòmetres de la 
ciutat, pesa i fa ombra encara damunt de Cracòvia. El discurs oficial és inequívoc: 
tots els fullets informatius i les guies parlen del genocidi jueu i de l’ocupació nazi 
com un dels períodes més foscos en la història de Polònia. Tot i així, un no pot evi-
tar preguntar-se: què feien els habitants d’aquesta ciutat tan bonica, d’aquest 
exemple típic –com de capsa de xocolatines– de tradició i civilitat europea, mentre 
els alemanys eliminaven centenars de milers de jueus a les cambres de gas, com 
aquell que diu, davant mateix dels seus nassos? Com pot ser que, per envaïts que 
es trobessin, els cracovians no s’adonessin del que passava i no es rebel·lessin...?
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M’ho plantejo, m’ho rumio, hi penso i m’ho torno a pensar, però finalment 
desestimo tots els reclams turístics que conviden a anar a fer una visita en autobús 
a Auschwitz-Bikernau. Em va semblar que, en algun sentit ètic i epistemològica-
ment fonamental, físicament allà ni hi havia res per aprendre ni s’hi ha d’anar a 
fer res.

[...]

Londres, desembre

Diumenge, 27 de desembre del 2009.– Passo un altre Nadal sol, llegint, menjant bé, i 
fent llargues passejades per Londres, que aquests dies queda pràcticament buida i 
es torna una ciutat íntima i màgica com el bosc de Hänsel i Gretel. 

La vigília de Nadal el passeig va ser amb la bicicleta i, com ja s’ha convertit 
en una petita tradició per a mi, va cobrir els llocs més famosos –efectivament, des 
de fa uns anys no hi ha res que em complagui més la Nit de Nadal que agafar la 
bicicleta i aprofitant que gairebé no hi ha trànsit, anar a retre el meu tribut anual 
a les fites del Londres més sumptuós i ‘intemporal’, des de la catedral de Sant Pau 
a l’abadia de Westminster, del Big Ben al palau de Buckinham, d’Oxford Street a 
Downing Street (on sempre dono un cop d’ull a l’arbre de Nadal que anualment hi 
ha instal·lat davant la casa del primer ministre...), de les imponents places de Gros-
venor i Berkeley a Bond Street i a Mayfair... Direu que sóc ben superficial de 
deixar-me impressionar per aquest Londres i potser és cert. No ho puc evitar: en 
una diada com aquesta és d’aquest Londres, tan fastuosament guarnit, del que més 
m’agrada sentir que formo part.

El dia de Nadal també vaig sortir amb la bicicleta amb la idea, aquesta ve-
gada, d’anar cap a Shoreditch i Hackney –tots dos barris compten amb una impor-
tant població de l’Orient Mitjà i em venia de gust de veure si el Nadal, allà, es mos-
trava amb alguna peculiaritat. Quan tot just arribava a Liverpool Street, però, vaig 
tenir un imprevist (una punxada a la roda) que em va obligar a canviar de pla. No 
volia tornar-me’n cap a casa, però atès que ara em caldria anar a peu amb la bici-
cleta al costat, em va semblar prudent no anar tan lluny i tirar cap a un altre barri 
el Nadal del qual, degut a la seva població majoritàriament musulmana, prometia 
sortir del corrent: l’East End. Vaig fer cap a Brick Lane des de Fourrier Street (on, 
si no vaig errat, diria que vaig veure la casa dels artistes Gilbert & George, amb un 
cuiner uniformat i amb barret fent el dinar a la cuina), d’allà vaig anar fins a 
Bethnal Green, d’allà fins a Mile End Road i després en direcció oest una altra ve-
gada fins a Tower Bridge... La nota memorable d’aquesta llarga passejada va ser 
que, quan era a Mile End, vaig tenir unes ganes irreprimibles d’anar a veure el 
lloc, a Stepney Green, on vivíem amb el Josh quan vaig arribar a aquesta ciutat, fa 
exactament vint anys: el número 9 de Dunstan House. La casa del segle XIX de 
maó vermell i finestres georgianes, una veritable raresa conservada en mig d’un 
dels llocs de Londres que va patir més en els bombardeigs de la II Guerra Mundial, 
es mantenia intacta davant dels mateixos jardinets que constituïen l’única vista des 
de les finestres del nostre pis tants anys enrere.

La qüestió és que si, autobiogràficament parlant, aquest passeig m’havia 
traslladat momentàniament a un període de la meva vida tan reculat que em cos-
tava fins i tot reconeixe’l com a propi, del punt de vista estrictament geogràfic (ur-
bà) de seguida vaig poder comprovar que em trobava ben a prop del lloc on visc 
ara –efectivament, al cap de poc més de mitja hora de passeig tornava a entrar a la 
meva casa actual. Això em va semblar extraordinari i vaig tenir una rara impressió 
de vides paral·leles –com si el temps no hagués transcorregut de manera lineal, 
sinó que el David que vivia a Stepney Green i el d’ara coexistíssim un a cada banda 
del Tàmesi, simultàniament encara que en plans virtuals diferents.


