
només per la qualitat dels textos, però,

que Carrers de frontera és un llibre digne

de figurar a la biblioteca de qualsevol

lector culte, exigent i refinat. L’edició

del volum és impecable: una obra d’art

en ella mateixa. Quasi tots els textos

van complementats per tot tipus de

documents i d’il·lustracions, curiosos o

fascinants: còpies de manuscrits o de

mecanoscrits, fotografies inèdites o

molt poc vistes d’escriptors, reproduc-

cions de pintures (Casas, Fortuny), car-

tells polítics, escultures (Barceló,

Plensa), fotomuntatges, portades de

llibres, retalls de premsa, informes de

lectura, dibuixos (Tàpies) i poemes

visuals (Brossa).

En última instància, per tant, es pot dir

que Carrers de frontera se’ns mostra com

la prova tangible de la vitalitat i la qua-

litat, tant històriques com actuals, de la

cultura catalana. És el document

–intel·ligent, exquisit– d’una proesa. El

qual es completarà, pròximament, amb

l’aparició d’un segon volum, dedicat als

Passatges de la cultura catalana a la cultura

alemanya. Pere Antoni Pons
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Potser ha passat una mica

desapercebuda la publicació del llibre

de Joan Ramon Resina titulat La vocació

de modernitat de Barcelona. Auge i declivi

d’una imatge urbana. És un assaig

important, honest, crític, apassionat i

forçosament polèmic, que hauria

d’haver suscitat un debat intel·lectual i

polític d’altura entre tots aquells que

s’interessen per les ciutats i la cultura

urbana, per la literatura sobre ciutats i

les formes de creació d’identitats, per la

política cultural o, simplement, per la

política. El llibre de Resina sobre

Barcelona i la seva representació, sobre

la ciutat i el seu relat, esdevindrà una

peça imprescindible, potser incòmoda,

per explicar el procés de modernització

(fallit, segons l’autor) de la capital de

Catalunya. Després de tants anys de

parlar de Barcelona, de la seva

remodelació i de la seva imatge, fins i

tot de la seva autopromoció, és una

mica paradoxal el punt mort en què

semblen trobar-se polítics, arquitectes,

urbanistes, sociòlegs, historiadors,

escriptors, periodistes o crítics literaris.

Val la pena, per començar, recordar

alguns elements significatius sobre

aquesta obra. En primer lloc, aquest lli-

bre apareix en una nova col·lecció d’as-

saig en llengua catalana que significa

una gran aposta de l’editorial per tra-

duir obres del pensament contempora-

ni. De moment, destaca el llibre La litera-

tura en perill, de Tzvetan Todorov, que

s’ha traduït abans al català que al caste-

llà. També hi ha, és clar, la voluntat

d’impulsar l’assagística catalana actual,

de vegades privada de sortides edito-

rials dignes. La col·lecció ja compta amb

alguns títols importants, com el de

Perejaume, L’obra i la por, i el de Maria

Josep Balsach, Joan Miró. Cosmogonies d’un

món originari, obra que ha estat guardo-

nada amb el Premi Ciutat de Barcelona

2007 d’assaig. En segon lloc, el prestigi

del seu autor és evident. Joan Ramon

Resina (Barcelona, 1956) és catedràtic,

cap del Departament d’Espanyol i

Portuguès, i director del programa

d’Estudis Ibèrics de la Universitat de

Stanford, a Califòrnia. És un acadèmic

de prestigi en el món de la literatura

comparada, de la teoria de la cultura i

de l’hispanisme nord-americà, col·labo-

rador del Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Resina compta amb una àmplia biblio-

grafia en català, castellà i anglès sobre

cultura política, literatura i cinema, en

què es fa difícil destacar algun llibre,

però de la qual els més coneguts serien,

potser, El cadáver en la cocina: la novela poli-

cíaca en la cultura del desencanto

(Anthropos, 1997), After-Images of the City

(Cornell University Press, 2003), El post-

nacionalisme en el mapa global (Afers, 2005)

o Casa encantada: lugares de memoria en la

España constitucional (1978-2004)

(Iberoamericana, 2005).

En tercer lloc, el llibre de Resina és

un “veritable” assaig. És clar que segura-

ment no arribarem mai a saber definir

amb exactitud què és un assaig. Alguns

dels grans noms de la crítica del segle

passat ho van intentar. Georg Lukács,

Walter Benjamin, Theodor Adorno i,

més tard, Jean Starobinski, o, entre

nosaltres, un Eugeni d’Ors, un Josep

Ferrater Mora o un Joan Fuster, van

voler delimitar amb el màxim rigor un

gènere que destaca precisament per la

seva llibertat creativa, per la seva falta

de límits, pel seu caràcter inaprensible.

El precedent de Montaigne és ben clar.

És el seu llibre, els Essais, el que dóna

nom al gènere. En el seu origen etimo-

lògic, exagium significava en llatí “balan-

ça”. L’assaig, doncs, té molt a veure amb

l’experiència individual, amb la indaga-

ció subjectiva, amb el “sospesar” idees

sense cap pretensió, en principi, d’arri-

bar a una conclusió. Potser, però, qui

més coses va dir sobre l’assaig contem-

porani va ser el novel·lista Robert Musil

a través de les reflexions d’Ulrich, el

protagonista de L’home sense qualitats.

Deia Musil que un home que busca la

veritat es converteix en un savi. I que

un home que pretén expressar la seva

subjectivitat potser esdevindrà un

escriptor. Però, què ha de fer un home

que busqui alguna cosa situada entre

l’un i l’altre? Entre ser un savi o un

escriptor? Molts estarien temptats d’a-

consellar-li de dedicar-se a la filosofia,

però ja se sap que a Musil els filòsofs no

el convencien. El novel·lista austríac va

trobar en les virtuts de l’assaig no

només un gènere literari a mig camí

entre les exactituds discursives i la fres-

cor de l‘impressionisme, una forma lite-
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rària que permet fusionar la vida inte-

rior amb la reflexió i el pensament, sinó

també una veritable actitud davant de

la vida i l’art. Tot això (experiència indi-

vidual, documentació i rigor crític, des-

plegar teories i sospesar idees) es troba,

en bona mesura, en el llibre de Joan

Ramon Resina. I està perfectament

expressat en els dos primers substan-

tius que apareixen en el títol i el subtí-

tol del seu llibre: “vocació”, “moderni-

tat”, “auge” i “declivi”, atribuïts a la ciu-

tat de Barcelona, a la seva representació

literària o, més extensament, a la dis-

cussió sobre el seu model de ciutat.

El llibre de Resina està escrit origi-

nalment en anglès, i aquesta primera

orientació cap al lector anglosaxó pot

haver produït algunes distorsions (per

exemple, en l’ús de l’adjectiu modernista,

que potser s’hauria d’haver assenyalat

amb cometes per diferenciar-lo del sen-

tit que té en la tradició catalana). Però

també dóna una independència crítica

al seu autor i un eclecticisme teòric i

metodològic (que va des de la filologia

estricta fins a l’hermenèutica passant

per la psicoanàlisi) que fan el llibre

molt atractiu, precisament perquè s’a-

llunya de l’assaig acadèmic o universita-

ri convencional, i li permet associar

objectivitat i subjectivitat, literatura i

política amb plena llibertat d’esperit. El

llibre analitza cent anys d’història de la

ciutat, entre la primera Exposició

Universal (1880) i els Jocs Olímpics del

1992, a partir d’una recerca de Barcelona

en la literatura catalana i en la presència

de la ciutat en la literatura escrita en

altres llengües. En aquest sentit, és un

llibre que cal posar al costat d’altres

assaigs previs, com els de Rafael Tasis,

Jordi Castellanos o Julià Guillamon, per

posar només tres exemples. En la seva

brillant introducció, titulada “La ciutat

com a forma social”, Resina parteix de la

idea de “llegibilitat” de la ciutat moder-

na. Entesa aquesta com una “experièn-

cia”, com una suma de relacions que

inclou tradició i memòria, passat docu-

mentat i “records anònims i desarre-

lats”, però, sobretot, voluntat de preser-

var la seva continuïtat. La ciutat és “lle-

gible”, per això és susceptible de ser

analitzada com si fos un text, perquè

funciona com un “espai semàntic”, com

un “escenari semiològic”, amb una

“llengua” i una “gramàtica” pròpies. El

llibre es divideix en set capítols, comen-

çant per la “ciutat burgesa” representa-

da per Narcís Oller, amb un magnífic (i

poc conegut) contrapunt d’Edmondo

de Amicis, avançant per la “ciutat imagi-

nada”, centrada en les propostes nou-

centistes d’Eugeni d’Ors de la ciutat

total (i en majúscula), continuant en la

constitució del Barri Xino en la

novel·lística francesa, sobretot de Jean

Genet, i aprofundint en el capítol cen-

tral del llibre, “Un lloc entre els morts”,

dedicat a una innovadora interpretació

de La plaça del Diamant, de Mercè

Rodoreda.

Fins aquí l’“auge” del títol. A partir

d’aquí, el “declivi”. L’anàlisi d’El amante

bilingüe, de Juan Marsé, i, sobretot, d’al-

gunes lamentables declaracions del

novel·lista sobre la qüestió de la llen-

gua marquen una inflexió en el to de

l’assaig, que esdevé més subjectiu i més

crític. La literatura és substituïda per la

política en un sentit ampli. Als capítols

finals, Resina constata la falta d’autocrí-

tica de les classes dirigents i entra de

ple en el camp de batalla del debat polí-

tic. Examina els discursos de Pasqual

Maragall i d’Oriol Bohigas sobre la pro-

moció d’una Barcelona convertida en la

“millor botiga del món” i en què la cul-

tura s’instrumentalitza com a propa-

ganda. Convençut que s’està convertint

en una ciutat “desterritorialitzada”, una

metròpoli més en el món de la globalit-

zació, Resina emet una crítica severa de

la Barcelona d’avui i constata la devas-

tació produïda per l’absència de reflexió

després de la Barcelona olímpica i el

Fòrum de les Cultures. Simplificada,

“descatalanitzada”, publicitada,

Barcelona es torna transparent com un

logotip. La conclusió de Resina és nega-

tiva, és el fracàs polític del “risc de morir

d’èxit”. Per més que puguin semblar

parcials o subjectives, qualsevol lector,

ni que sigui d’una manera íntima, sap

que hi ha alguna cosa de veritat en les

reflexions de Resina. El procés de des-

encís, de “desidentificació” de molta

gent en relació amb la ciutat, és real i és

nou. Xavier Pla
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El protagonista d’aquest llibre ja pot

reposar tranquil. 125 anys després de la

seva mort, Barcelona disposa, per fi, del

primer llibre que li fa justícia. Antoni

Rovira i Trias. Arquitecte de Barcelona és, sor-

prenentment, la primera monografia

dedicada a la seva obra. Com pot ser que

fins ara no s’hagi fet un treball així sobre

l’arquitecte dels mercats, sobre l’ender-

rocador de la Ciutadella, sobre l’urbanis-

ta de referència? Sobre el pare de l’actual

cos de bombers, i del campanar de

Gràcia, i de la seu de l’Ajuntament de

Sant Martí de Provençals? Diguem-ho

clarament: Antoni Rovira i Trias ha pas-

sat a la història de Barcelona com un

senyor de mala sort. Com tothom sap, va

ser ell qui va guanyar el concurs per a la

urbanització del nou Eixample. Però,

com tothom sap prou bé, el projecte que

li havia de portar la glòria no ha acabat

sent res més que una interessant obra

d’urbanisme-ficció ambientada a

Barcelona. Cerdà va ser el designat, i

seves són la Gran Via, la plaça de les

Glòries Catalanes i també la Diagonal.

Des del precís instant en què el Govern

central va imposar l’execució de

l’Eixample de Cerdà, Antoni Rovira i

Trias es convertia en un perdedor per

decret. Segons Eloi Babiano, aquesta és

“Rovira i Trias
ha passat a la
història com
un senyor de
mala sort. El
projecte que li
havia de portar
la glòria no va
acabar sent
res més que
una obra
d’urbanisme-
ficció
ambientada a
Barcelona”.
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