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Introducció

En una conferència impartida l’any 1967, Michel Foucault anunciava un canvi

de paradigma que prenia distància respecte a la perspectiva historiogràfica que

havia dominat el pensament del segle XIX i fixava la seva atenció en l’anàlisi

espacial. Tot i que el filòsof francès afirmava la condició històrica de l’espai –

una genealogia que partia del món jeràrquic medieval–, situava l’ésser humà

en un espai heterogeni que definia com una irreductible xarxa de relacions.

En el context angloamericà, aquesta mirada crítica emergent que plantejava

Foucault s’aniria estenent per altres terrenys acadèmics –com són els estudis

literaris i culturals– i incorporaria aproximacions teòriques pròpies del camp

de la geografia, la urbanística, l’etnografia i els estudis de gènere i de sexua-

litat, entre d’altres. Aquest gir envers els estudis de l’espai i del lloc havia es-

tat afavorit per una nova sensibilitat estètica que sorgia en el context de la

postmodernitat i que tenia les seves arrels teòriques en el postestructuralisme

francès però que s’expandí ràpidament a altres àmbits nacionals i disciplinaris.

Els efectes transformadors del postcolonialisme, la globalització i els avenços

tecnològics i dels mitjans de comunicació han anat redibuixant els contorns

geogràfics del món contemporani. Ens referim aquí al que el geògraf britànic

David Harvey defineix com la compressió de l’espai i el temps. Si la metàfora

del temps com a canal conductor del progrés històric ha anat perdent força ar-

ran del cataclisme social i polític de la Segona Guerra Mundial, els moviments

migratoris conseqüents –exiliats, refugiats, emigrants– han anat donant signi-

ficança a la diferència geogràfica. De fet, la dislocació ha estat un dels factors

que ha anat guanyant més pes en la crítica de les relacions espacials.

Així doncs, dins d’aquest context teòric aniran sorgint una sèrie de propos-

tes que vinculen la producció cultural amb estructures polítiques i delimita-

cions territorials i corporals. Aquests punts de trobada, d’intersecció o bé de

conflicte i tensió ens permeten una anàlisi de la construcció de la identitat.

Hem de recalcar que, tot i el caràcter marcadament expansiu i interdiscipli-

nari d’aquest marc teòric, veurem que parlar de l’espai implica considerar la

demarcació de fronteres, siguin geogràfiques, culturals o bé corpòries, alhora

que la transgressió d’aquestes. Tampoc no hem d’oblidar que la literatura és

un exercici de delimitació i de confecció de mapes imaginaris.

A banda d’algunes excepcions –estudis relativament recents als quals anirem

fent esment al llarg d’aquestes pàgines– la representació de l’espai i del lloc

en la narrativa catalana ha estat analitzada des d’un prisma fonamentalment

historiogràfic. Així doncs, l’entorn físic –ens referim aquí al paisatge natural,

urbà o bé domèstic– es considera l’escenari on una sèrie de fets o esdeveni-

ments es desenvolupen i es temporalitzen. La localització de l’espai represen-

tat –narrat– en el temps està lligada a la producció d’una història lineal i con-

tinuada de la literatura catalana. En aquest procés de confecció i de recupe-
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ració, els trets espacials o geogràfics ficcionalitzats s’entenen com a escenaris

singulars i símbols identitaris, és a dir, com a referents territorials identifica-

bles els quals s’associen als cànons estilístics característics d’un corrent literari

concret. L’estatus simbòlic del paisatge natural en el modernisme romàntic

d’inspiració germànica o bé el concepte de la ciutat ordenada, culta i cívica

que celebraren els noucentistes il·lustren aquest darrer punt. D’altra banda,

cal remarcar que aquesta visió historiogràfica de la literatura catalana ha es-

tat una activitat necessària en resposta a una sèrie de fets històrics que han

debilitat, fracturat i desmembrat la producció cultural i literària a Catalunya.

Les implicacions territorials d’aquestes interrupcions violentes han fet que es

doni prioritat a la localització (o bé la dislocació) geogràfica i temporal tant de

l’autor o artista com de la seva producció cultural.

Filòlegs, crítics i historiadors literaris han documentat com els artistes i es-

criptors modernistes s’emmirallaren en corrents culturals nord-europeus –l’art

noveau, el prerafaelitisme, el simbolisme, i l’impressionisme– mentre que els

noucentistes alinearen la seva activitat cultural i literària vers el món hel·lènic.

En el cas del noucentisme, l’aproximació a l’antiga Grècia tenia una profunda

dimensió temporal, ja que establia un sentit de continuïtat amb el món clàs-

sic i mediterrani. Els mateixos plantejaments espacials s’han aplicat als movi-

ments d’avantguarda del començament del segle XX, en què és habitual em-

prar una terminologia que al·ludeix a la situació, a la posició i a la relació al

medi físic. Es parla, doncs, d’una ruptura amb la tradició artística i amb el mo-

del burgès de cultura, i aquestes noves manifestacions artístiques i literàries

se situen en el context del creixement econòmic i demogràfic de la ciutat o

de la metròpoli, que s’afirma, alhora, com a centre neuràlgic de la societat i

de la cultura. Aquesta xarxa de connexions polítiques, socials, econòmiques i

culturals simbolitzades en el nucli urbà es trenca violentament al final de la

Guerra Civil espanyola quan la unitat cívica i cultural es desintegra i una bona

part de la classe política i intel·lectual catalana es veu forçada a buscar refugi

fora del país. En aquest cas, la crítica s’acostuma a centrar a estudiar com la

dimensió geogràfica de la literatura de l’exili i de la postguerra es manifesta per

mitjà de la relació que l’autor estableix amb el país d’acollida i l’enyor per la

terra que s’ha deixat enrere. S’ha investigat a fons com, durant les dècades del

franquisme, els vincles geoculturals dels exiliats amb Catalunya són dèbils o

gairebé imperceptibles i les xarxes polítiques i culturals febles o bé dislocades.

Avui dia, en el context de la globalització econòmica i de la postmodernitat,

parlem també de la descentralització o de la dispersió dels espais culturals, po-

lítics, econòmics i narratius.

Hem fet esment d’alguns corrents culturals i fets històrics que han ocasionat

fissures, trencaments, discontinuïtats i reconfiguracions espacials en el ma-

pa literari del país. Si la tendència a l’historicisme afavoreix una visió gene-

ral de la narrativa, una coherència que es va definint en termes espacials –

d’aproximació, de distanciament o dislocació, i de centralització i perifèria–,

la metàfora de la literatura com a mapa topogràfic que ens plantegen teòrics,

crítics i filòsofs que treballen dins el marc de la geocrítica ens permet l’anàlisi
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del substrat ideològic en les relacions de la producció literària. En les pàgines

següents anirem descabdellant els conceptes principals i les diverses posicions

teòriques i filosòfiques pel que fa a l’estudi de l’espai i del lloc.

En el primer apartat, “Cartografies literàries: la construcció de l’espai identi-

tari”, situem l’emergència de la ciència cartogràfica en un context històric i

introduïm la idea de la producció literària com a composició de mapes. En

aquest apartat també examinem els mecanismes de construcció i de difusió de

la simbologia nacional i identitària, i ens centrem en dos motius recurrents en

la narrativa del final del segle XIX i el principi del XX: la figuració de la mun-

tanya i la literaturització del nucli urbà.

L’apartat següent, “Context històric, filosòfic i teòric”, és fonamentalment te-

òric. Definim, aquí, els conceptes d’espai i de lloc i els situem en el marc del

pensament filosòfic i de la teoria crítica, des dels orígens de l’època moderna

fins al present. En aquest segon apartat també presentem una sèrie de plante-

jaments teòrics que analitzen les estratègies de vigilància, control i espacialit-

zació de la desigualtat i la diferència a càrrec dels sistemes de poder i ofereixen

propostes per a formes alternatives d’ocupació, resistència, recuperació i ús i

activitats subversives espacials.

El tercer apartat, “Tipus d’espais”, classifica les representacions de l’espai en

tres categories: el paisatge natural, l’espai urbà i l’espai domèstic. En cada sub-

apartat es presenta un marc teòric del camp d’estudi i es consideren aproxi-

macions crítiques existents de la construcció de l’espai en la narrativa catala-

na. Ens centrem en lectures que posen en evidència i qüestionen la mirada

totalitzadora i objectivadora, masculina i cartesiana, que s’estén envers l’espai

en una relació de domini i de control.

En l’últim apartat, “Transgressions de les línies divisòries”, retornem a la no-

ció de la mirada, però en aquest cas estudiem una forma de veure que podrí-

em qualificar de corpòria, ja que està profundament lligada a l’activitat i el

moviment. Parlem de pràctiques espacials que desdibuixen fronteres –visibles

o invisibles–, de cossos que habiten espais liminars i es transformen, d’espais

recordats i reconstruïts, i d’identitats i mirades exiliades, recordades, disloca-

des i nòmades.
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1. Cartografies literàries: la construcció de l’espai
identitari

L’objectiu principal de la cartografia és la representació gràfica dels límits, con-

torns i trets característics d’un terreny o extensió geogràfica determinada se-

gons una escala. El desenvolupament d’aquesta ciència està lligat a l’era de

l’exploració –un període de descobriment de nous mons i rutes marítimes que

comença al segle XV i continua fins al segle XVII– quan l’orientació del pen-

sament europeu es comença a ressituar, literalment i figurativament, en rela-

ció amb aquests espais. Durant aquesta època d’exploració i redistribució ge-

ogràfica del món en moltes societats europees es comença a entreveure una

nova organització de l’espai nacional, el qual es defineix en relació amb in-

drets extraterritorials o perifèrics (incloent les colònies), locals o referents a

l’àmbit urbà de la capital, i globals o pertanyents al sistema de relacions inter-

nacionals. Aquesta nova configuració i delimitació de l’espai coincideix tam-

bé amb l’emergència de l’estat nació i els processos de colonització que varen

contribuir al procés d’expansió econòmica, demogràfica i política de moltes

capitals europees i al naixement del capitalisme comercial. Avui dia, gràcies a

les aproximacions crítiques interdisciplinàries, podem estudiar les representa-

cions gràfiques de l’espai en termes de projectes ideològics. Tal com el geògraf

J.�B.�Harley ens recorda, els mapes no són aliens a les lluites de poder o a

l’autoritat sinó que els donen una forma específica i llegible. Des de l’època del

Renaixement, els mapes han fet possible la divisió de territoris o l’annexió de

països sense haver de considerar o mesurar l’impacte emocional, social, polític

i cultural d’aquests processos de redistribució i dislocació (Harley 2001, pàg.

25). Ens interessa, aquí, la referència que fa Harley als substrats ideològics de

la cartografia, ja que, segons el geògraf, el mapa no és mai un reflex de la re-

alitat sinó que és una eina per a crear-ne una de diferent. Harley afirma que

la revolució cartogràfica que va començar als voltants del segle XVI continua

influenciant la manera com ens mirem el món, i afegeix que la representació

gràfica d’aquest ens permet distanciar-nos de la realitat física, social i geogrà-

fica d’un espai concret.

Així doncs, basant-nos en la idea del mapa cartogràfic, podem comparar el

procés de composició literària amb la confecció de mapes imaginaris, diagra-

mes i constel·lacions. Escriure –fer literatura– és una manera d’entendre i de

reestructurar el món d’acord amb uns objectius o corrents ideològics, polítics

o estilístics determinats. La literatura es nodreix primordialment de la vida

diària, real i concreta, és a dir, s’inspira en la base material o històrica de les

relacions humanes i les ficcionalitza o reorganitza. Tradicionalment, una de

les funcions principals que s’ha atribuït a la literatura –des dels mites clàssics

i les primeres manifestacions èpiques– ha estat la d’ajudar el lector a situar-se,
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aprehendre i navegar pel seu tros de món. Cal recordar que la cartografia lite-

rària, tal com anota el geògraf cultural Edward Soja (1996), no solament revela

els espais reals sinó també els imaginaris.

L’escriptor, com el cartògraf, estudia el terreny i decideix quines característi-

ques del paisatge vol incloure, emfatitzar, desdibuixar o bé excloure. Aquest

també determina l’escala i la forma, tant de la narrativa com de les localitats

que descriu. El creador de mapes literaris, encara que treballi el gènere fantàs-

tic, la ciència-ficció o el mite, estableix el grau en què un lloc o un espai fictici

s’assembla a un de real. Així doncs, entenem la creació literària com una forma

d’enregistrar la visió, o bé el record, d’un entorn físic viscut, imaginat o desit-

jat, i la novel·la com un espai inherentment geogràfic, atès que està composta

per localitats, límits i fronteres, i perspectives i horitzons. El geògraf cultural

estudia la construcció de la identitat, com es configura a escala individual i

col·lectiva, i la manera en què està condicionada per la creença en una història

compartida i genealogia comuna. El sentit de pertinença a un grup sociocul-

tural implica un procés de selecció i d’identificació d’uns trets característics

comuns que defineixen el conjunt. L’anàlisi de la identitat per mitjà de la ge-

ografia posa en relleu la diferència entre grups socials, una desigualtat que es

defineix amb relació a com s’ocupa i es viu un territori determinat.

Sovint es diu que els espais i els llocs estan dotats d’una essència o natura

pròpia i ancestral, d’un genius loci, icona del món clàssic romà, Déu menor i

esperit protector d’un indret. Actualment, aquest terme encara s’utilitza per

a invocar la identitat d’un espai, entesa com a essència pura, permanent i

invariable. Quant a la figuració de l’essència d’un territori, és a dir, la imatge o

creació del paisatge, W.�J.�T.�Mitchell (1994) ens indica que “el paisatge ja és

artifici en el moment en què és contemplat, molt abans d’esdevenir un tema

de representació pictòrica” (pàg. 14), un argument que també és transferible

a la literatura, de manera que tot tipus de creació artística està implicada en

la construcció d’arquetips, metàfores o mites –porcions d’espais carregades de

simbologia– que ajuden a imaginar i a transmetre uns valors culturals comuns

i a difondre la idea d’un espai compartit.

La construcció de l’arquetip paisatgístic està vinculada a la consolidació de la

identitat nacional, així és que podem parlar de l’existència d’un paisatge sim-

bòlic nacionalista o d’un mecanisme de difusió de l’imaginari col·lectiu en què

un grup social determinat s’identifica com a poble o entitat nacional. A Euro-

pa, la idea de la muntanya sorgeix de dins el nacionalisme polític i exemplifica

aquesta forma d’aprehendre i de valorar un tret geogràfic des d’una perspecti-

va ideològica i estètica. En el context català, a mitjan segle XIX la muntanya

comença a adquirir un estatus simbòlic, gairebé mític, en l’imaginari nacional,

i situa, així doncs, el simbolisme territorial al centre del debat nacionalista.

Margarida�Casacuberta i Joan�Lluís�Marfany –entre d’altres– han estudiat la

funció del paisatge en els processos de consolidació de la identitat nacional
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catalana al tombant del segle XIX i XX i identifiquen dos ideals paisatgístics

semblantment contraris en el moment fundacional del pensament naciona-

lista català: el modernista i el noucentista.

Amb relació a la muntanya, Margarida Casacuberta indica com aquesta repre-

senta la unitat i l’essència de la identitat catalana enfront l’amenaça del pro-

cés d’industrialització que està transformant radicalment els nuclis urbans i el

teixit social: “la Muntanya, bressol de la catalanitat, refugi de la religió catòlica

i de l’harmonia social, i símbol d’una Catalunya ideal” (pàg. 98). En la litera-

tura i la pintura catalana de mitjan segle XIX la muntanya invoca una imatge

d’estabilitat i permanència, d’unió i continuïtat, de puresa i virginitat, en su-

ma, de valors que estan arrelats a la terra. Aquesta manera d’entendre l’espai

natural i l’afany de recuperar i connectar amb els valors culturals simbolitzats

en el paisatge muntanyenc coincideix amb l’emergència de la cultura de l’oci,

l’estiueig i l’excursionisme. El viatge a la Cerdanya de Pilar Prim a la novel·la

homònima de Narcís Oller –entusiasta del muntanyisme– il·lustraria aquest

darrer punt. Cal assenyalar el rerefons industrial en el relat de Pilar Prim, sim-

bolitzat pel tren que transporta la família a Ripoll: el ferrocarril exemplifica les

noves vies de comunicació que es tracen en la superfície del territori català i

redistribueixen l’espai en funció dels interessos comercials de la ja consolidada

burgesia catalana. Gairebé dues dècades abans, a L’escanyapobres (1884), Oller

considerava l’impacte de la construcció de les vies ferroviàries en l’expansió o

l’aïllament de municipis i economies locals. La connexió amb la ciutat també

és present en una altra de les seves novel·les anteriors, Vilaniu (1895), en què

l’autor contrasta el món rural i l’urbà.

Casacuberta es fa ressò de les lectures que historiadors i crítics literaris han fet

sobre la reconfiguració de l’espai natural en la narrativa modernista, una in-

terpretació que se centra en l’estudi de la figuració de la natura com a espai fe-

réstec i esquerp on es despleguen i s’enfronten les forces del bé i del mal, la raó

i l’instint animal. L’obra de Víctor Català (Caterina Albert), habitualment ca-

talogada com un dels principals exponents del modernisme rural, exemplifi-

caria aquest paradigma. A Solitud (1905), de Víctor Català, ens diu Casacuberta,

la protagonista queda reduïda a un element insignificant i vulnerable davant

la grandesa i hostilitat del paisatge. L’única forma de sobreviure a l’opressió de

l’entorn natural en què es troba Mila és aprendre a “preservar la seva dignitat

de persona sobre l’instint ofegador i alienador” (pàg. 103).

Els referents al paisatge natural arriben també a la ciutat per mitjà de

l’arquitectura, els motius vegetals i les formes animals en els edificis de Gaudí

exemplifiquen aquest procés de naturalització de l’àmbit urbà. De fet, la ciu-

tat mateixa, més concretament Barcelona, es converteix en un dels escenaris

més significatius i simbòlics de l’època. En general, l’obra d’Oller mostra la

transformació de l’espai i la societat urbana del seu temps, un canvi que està

estimulat pel creixement econòmic i demogràfic i els avenços tecnològics. Un

dels textos més representatius d’aquest procés és La febre de l’or (1890-1892),

en què el protagonista de la novel·la es configura, dins el marc ciutadà, com
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l’encarnació mateixa del progrés econòmic, industrial i urbà. Els textos d’Oller

dibuixen un mapa urbà canviant, atent als carrerons de la part baixa del dis-

tricte cinquè, a l’expansió geomètrica i ordenada de l’Eixample, a les osten-

toses i enjardinades mansions de la zona alta de la ciutat i als grans edificis

que es construeixen arreu de la ciutat, emblemes culturals, polítics i de poder

econòmic. L’interès en la relació entre l’espai natural –la Catalunya interior,

rural i ancestral– i la ciutat troba continuïtat en el discurs ideològic noucen-

tista. De la mà de la seva figura més important, Eugeni d’Ors, el noucentisme

qüestionarà la visió romàntica del paisatge –que titllarà de violenta i irracio-

nal– i proposarà una concepció de l’espai nacional que està vinculada al mo-

del clàssic i mediterrani. D’aquesta manera els noucentistes posen de manifest

molts dels tòpics que preocuparen la generació anterior: en canvi, projecten

la seva mirada vers les arrels llatines, el civisme, la forma i l’harmonia. Per

consegüent, la natura se sotmet a les lleis de l’ordre i a l’arbitri, és a dir, es

regularitza, s’ordena. En la pintura noucentista, per exemple, la masia o casa

pairal emergeix com a trops de l’imaginari col·lectiu, estructura originària i

sistema tradicional patriarcal. La masia vincula la societat i la cultura a la terra,

naturalitza el sentit de nació. Alhora, d’Ors plantejarà la noció de la Catalunya

ciutat, basada en la polis grega, i desenvoluparà un programa polític i mite

identitari aglutinador de l’espai de la modernitat, la cultura i el civisme que

ha perdurat al llarg dels anys.

Hem parlat de l’escriptor com a creador de mapes reals i imaginaris i del text

o l’obra d’art com a espai de codificació –i també de subversió– de programes

ideològics o projectes identitaris; ara bé, hem de tenir en compte també la

funció del lector, el crític o l’historiador literari a l’hora d’interpretar aquestes

cartografies literàries. Aquest s’imagina, visualitza i descodifica els espais, els

llocs i els trajectes descrits per tal d’ubicar-se i orientar-se en el terreny de la

narrativa. En l’apartat següent presentem un conjunt de propostes teòriques

que estudien la relació entre l’espai i el cos: la distribució i producció de l’espai

a escala institucional i el seu control, i els usos, hàbits i pràctiques subversives

d’aquest.
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2. Context històric, filosòfic i teòric

L’estudi de l’espai i del lloc i la seva aplicació teòrica a l’anàlisi de processos

socials i polítics i a la producció literària i cultural, neix a França, a mitjan segle

XX al marge de la disciplina de la geografia física i dins el context de la teoria

crítica i de la filosofia. Intel·lectuals com Gaston�Bachelard, que combina el

seus coneixements de ciència i interès per la psicoanàlisi en la seva poètica

de l’espai; Henri�Lefebvre, que desenvolupa el concepte de la producció de

l’espai; o Michel�Foucault, que presenta una historiografia de les estratègies

de control i del desplegament del poder normalitzador i institucional per mitjà

de l’espai, en són clars exponents. Actualment, les aproximacions teòriques a

l’espai s’estenen a diverses disciplines acadèmiques, incloent la geografia físi-

ca, i el terme geocrítica, inicialment associat a Bertrand Westphal i el seu influ-

ent volum homònim de 2011, s’utilitza aquí com a concepte genèric i agluti-

nador de totes les contribucions teòriques, pràctiques i filosòfiques que cons-

titueixen el conjunt dels estudis de l’espai i del lloc. Podem definir la geocrítica

com a pràctica d’anàlisi interdisciplinària que incorpora i utilitza una gran va-

rietat de nocions –des de l’estètica a la política– i una constel·lació de mètodes

per a guanyar coneixement sobre les relacions espacials. La funció primordial

de la geocrítica és teoritzar i analitzar, i ha de tenir en compte com les pràcti-

ques socials, els mapes geogràfics, la producció del coneixement, l’etnografia o

l’economia s’utilitzen per a finalitats repressives o bé alliberadores. Així doncs,

la geocrítica és una eina aplicable a l’anàlisi literària, però també és una forma

d’aproximació a la crítica social i, per això mateix, ens pot ajudar a identificar

els punts on la teoria, la histografia i la crítica literària estan més allunyades

de l’estudi de l’espai.

2.1. Aproximacions teòriques: espai, lloc i no-lloc

A escala conceptual, el paisatge, l’espai i el lloc són termes que tenen molts

elements en comú i que s’utilitzen freqüentment de manera intercanviable.

Tot i que aquests punts d’intersecció en poden dificultar la delimitació, en

aquest apartat definim, interpretem i situem nocions del paisatge, l’espai i el

lloc en relació amb processos històrics, filosòfics i culturals.

A L’invention du quotidien (1980) Michel�de�Certeau defineix el lloc com una

estructura ordenada composta d’una sèrie d’elements que estan distribuïts en

relacions de coexistència. La posició de cadascun dels components d’aquest

conjunt està regulada per unes lleis o sistema que fan del lloc una configuració

de posicions estable. D’altra banda, el filòsof francès afirma que hi ha espai

quan es tenen en consideració “els vectors direccionals, les variables de temps

i la quantitat de velocitat” (pàg. 117). Certeau, doncs, defineix l’espai com una

entitat polivalent, és a dir, l’espai és l’efecte d’una sèrie de valors o moviments
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que engendren la seva pròpia existència, el situen i el temporalitzen. El pensa-

dor francès parla de la relació entre l’espai i el lloc i, en aquest cas, ho explica

tot fent referència a la semiòtica:

“en relació amb el lloc, l’espai és com la paraula parlada, és a dir, quan queda atrapada en
l’ambigüitat de la seva actualització i es transforma en un terme dependent de diverses
convencions, situat en l’acte del present (o del temps) i modificat per les transformacions
causades pels contexts successius.” (pàg. 117).

El pensament de Certeau no es pot dissociar del dels seus contemporanis, una

generació que incloïa Michel�Foucault, Jacques�Derrida i Pierre�Bourdieu,

teòrics amb els quals va establir diàleg. Certeau no era estructuralista però va

estar influenciat per aquest sistema de pensament; l’ús de la metàfora o ana-

logia lingüística –un punt central en el seu argument a L’invention– deixa en-

treveure aquesta influència. Per al filòsof francès, l’espai és allà on els subjec-

tes culturals i històrics forgen una localitat, de la mateixa manera que els par-

lants d’una llengua fan ús d’un sistema lingüístic donat i creen els seus sig-

nificats vernaculars. Per a Certeau, l’espai és, doncs, la pràctica del lloc, i el

filòsof francès al·ludeix aquí als conceptes de langue i parole establerts pel lin-

güista i fundador de la semiòtica, Ferdinand de Saussure, al principi del segle

XX. Saussure, en el seu Cours de linguistique générale publicat pòstumament el

1916, distingí entre els termes langue, el qual definí com el sistema de regles

i convencions que constitueix una llengua, i parole, un concepte que feia re-

ferència a la pràctica del parlar. Certeau, com Bourdieu, estava interessat en

les pràctiques socials, és a dir la parole. Aquest punt el diferencia de teòrics

anteriors que posaven l’èmfasi en la langue. Els conceptes lingüístics són una

constant en l’estudi de les pràctiques de l’espai que ens planteja Certeau i la

referència a langue i parole ressorgeix en les reflexions que Manuel Delgado fa

sobre l’antropologia urbana respecte als usos de la ciutat de Barcelona. D’altra

banda, cal assenyalar que la posició de Certeau també és deutora del treball

de Henri Lefebvre respecte a l’espai i a la quotidianitat, una obra que també fa

ressò de Jacques Lacan i que s’estudiarà amb més detall en l’apartat 2.3.

A Non-Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité (1992), Marc

Augé es distancia de la definició de lloc que ens proposa Certeau, entesa com

el suport físic on l’espai s’esdevé per mitjà de la pràctica i el moviment. Augé,

en canvi, ens parla del lloc antropològic, que també està caracteritzat per la

possibilitat de trànsit, la parla i la llengua. El lloc antropològic és aquell on

les inscripcions d’una història col·lectiva hi són evidents. Aquestes traces es-

devenen més efímeres o es tornen invisibles en llocs on hi ha més trànsit. La

noció de lloc d’Augé està vinculada a la conceptualització del no-lloc, aquell

espai que es caracteritza per la transitorietat, un espai despersonalitzat, sense

identitat i definit pel trànsit incessant de la gent que hi circula.

Augé argumenta que els no-llocs sorgeixen dins el context de la super-

modernitat, que qualifica de superabundant a escala temporal, espacial i

d’individualitat. L’antropòleg francès defineix el no-lloc en contraposició al

concepte de lloc que l’etnologia tradicional associa a “la idea d’una cultura



© FUOC • PID_00212990 15 Espai, lloc i identitat en la narrativa catalana

localitzada en el temps i en l’espai” (pàg. 28). Per als etnòlegs, el lloc és un ter-

ritori circumscrit, delimitat i habitat per una determinada població indígena

que en conrea la terra i vigila i defensa les seves fronteres. El lloc antropològic

està format per identitats individuals, la complicitat d’un llenguatge compar-

tit, referències locals i les lleis no formulades de com viure en un col·lectiu. El

lloc es caracteritza per les empremtes que els seus habitants han anat deixant

al llarg de generacions, pels sistemes i creences religioses que s’hi practiquen i

pels lligams que la població indígena hi estableix. En canvi, els no-llocs acos-

tumen a ser espais d’ocupació momentània, llocs definits per un trànsit in-

cessant de gent en moviment, nodes connectors que uneixen les diverses xar-

xes que comuniquen el món contemporani, com per exemple, els aeroports,

les estacions de tren, les autopistes, els hipermercats i les cadenes hoteleres

d’habitacions i recepcions idèntiques.

Per superabundància temporal, Augé es refereix a “l’acceleració de la histò-

ria” (pàg. 23), és a dir, a un excés d’esdeveniments causats pel creixement en

les xarxes d’informació socials, econòmiques, polítiques i culturals. Aquesta

densitat il·limitada d’esdeveniments és problemàtica per a l’historiador –o el

narrador– del món contemporani, que es veu incapaç d’abastar o contenir

aquesta infinitat de fets sense erosionar-ne el significat històric.

El segon tret característic de la sobremodernitat té a veure amb la facilitat que

tenim de viatjar a indrets que fins ara ens havien estat inaccessibles –ja sigui

viatjar físicament, amb mitjans de transport, o bé, virtualment, mitjançant les

xarxes de comunicació que fan que ens arribin a l’interior de les nostres cases

notícies i ficcions provinents d’arreu del món. Aquest excés espacial ha pro-

duït un canvi d’escala, i ha escurçat les distàncies entre punts geogràfics i es-

pais culturals. L’acceleració espectacular dels mitjans de transport i de comu-

nicació ha provocat el creixement vertiginós de les àrees metropolitanes i la

conseqüent concentració de nuclis urbans a l’entorn d’aquests centres neuràl-

gics de producció i d’informació. Dins d’aquesta nova configuració de l’espai

emergeixen una sèrie de nodes connectors que vinculen els punts dins les xar-

xes de comunicació, transport i informació, i en fan possible el funcionament.

L’última figura d’excés característica de la sobremodernitat fa referència a la

importància que ha anat adquirint l’individu, especialment dins el món occi-

dental, com a centre singular de coneixement i interpretació de la informació

que li arriba. Augé afegeix que la individualització de la producció de referèn-

cies o unitats de significat no s’allunya massa del que Michel de Certeau des-

crivia, a L’invention, com el conjunt d’intervencions individuals, accions sub-

versives, o reescriptures de l’espai urbà. L’antropòleg ha d’integrar coherent-

ment la diversitat de posicions subjectives dins el marc social que estudia.

Augé entén que el lloc viscut també està sotmès al moviment, conté la possi-

bilitat del trajecte, del trànsit i dels discursos i la llengua que el caracteritza.

El terme espai és més abstracte que el de lloc, l’ús del qual es refereix a un

adveniment o fet, a un mite o a una història. L’espai, per a Augé, sorgeix del
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moviment del viatger i de la relació que es crea amb el paisatge, del qual no-

més en podem apreciar segments, snapshots, que s’acumulen a la memòria.

El moviment aporta una forma de solitud determinada davant d’espais on ni

la identitat, ni les relacions, ni la història hi tenen cap mena de sentit. Així

doncs, la supermodernitat subjecta l’individu a noves experiències de solitud.

El no-lloc defineix dues realitats diferents però complementàries: espais que

es formen en relació amb una finalitat (transport, trànsit, comerç o lleure) i

la relació que els individus tenen amb aquests espais. També mediatitza un

ventall de relacions entre individus, i d’altres que no estan connectades per

les seves finalitats. El lloc antropològic crea un espai social orgànic, el no-lloc

genera soledat. Hi ha llocs que tan sols existeixen per mitjà del seu nom, un

nom que evoca una imatge, i en aquest sentit són no-llocs o bé llocs imagina-

ris, utopies banals o clixés.

Per al geògraf Yi-Fu� Tuan (1977), l’espai esdevé lloc quan el subjecte que

el transita s’hi atura a observar-lo, encara que sigui molt breument, o en fa

l’objecte d’una narració, és a dir, el ficcionalitza. La teoria de l’espai i el lloc de

Tuan estan molt lligades tant al procés creatiu, és a dir, a la noció de la litera-

tura com a cartografia, com també a la mirada. Segons Tuan el lloc adquireix

significat quan es converteix en el centre d’atenció, el focus, i es diferencia

d’altres espais.

2.2. La mirada: perspectiva, acotació i distància

Un dels factors més influents en la història de l’espai i la concepció i represen-

tació d’aquest en les arts figuratives és el desenvolupament, en l’era renaixen-

tista, de la perspectiva linear. El descobriment i l’aplicació sistemàtica de les

lleis de la perspectiva en el dibuix i la pintura renaixentistes va originar una

nova manera d’imaginar l’espai i de determinar amb precisió la interdepen-

dència que s’estableix entre l’observador i els objectes visualitzats per aquest.

Amb la perspectiva, l’èmfasi se situa en la relació dinàmica entre el subjecte i

l’objecte que està essent vist, pintat o bé observat. Leonard�Goldstein afirma

que l’establiment del punt de vista té una importància cabdal en l’apreciació i

la percepció de l’espai i en destaca tres elements principals: la il·lusió de l’espai

com a entitat homogènia i continuada, la idea que l’espai és quantificable, i la

noció de l’espai vist des d’un punt de mira únic i central (Goldstein, pàg. 135).

Aquest últim punt, és a dir, la localització de l’individu dins el mateix context

espacial és un dels aspectes més significatius i, tal com veurem per mitjà de

la figura del flâneur en l’apartat dedicat a l’espai urbà, és un dels factors en la

construcció i narració de l’espai que ha estat més qüestionat perquè estableix

el subjecte que observa com a centre i font exclusiva del coneixement.

Quan parlem d’un paisatge, sigui rural o urbà, fem referència a un escenari o

espai representat i delimitat que es mira des d’un punt de vista concret. Jean

Mottet defineix el paisatge com a l’organització coherent de l’espai, un procés

creatiu que es fa per mitjà de la distància (pàg. 65). La mirada globalitzadora
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i singular que ens dóna la perspectiva l’exemplifica Certeau en el seu influent

volum L’invention du quotidien publicat l’any 1980, en què l’historiador i filòsof

francès desenvolupa la seva teoria sobre les pràctiques quotidianes en l’espai

urbà. Certeau observa la ciutat de Nova York des d’un dels seus edificis monu-

mentals més emblemàtics, l’ara desaparegut World Trade Center:

“ascendir al capdamunt del World Trade Center és prendre distància de la ciutat. El cos ja
no s’aferra als carrers que l’envolten i el regiren tot seguint una llei anònima; ja no està
a la seva disposició ni participa del brunzit de la diferència ni del nerviosisme del trànsit
de Nova York. Quan hom puja aquí dalt, deixa al seu darrere la massa que continua mo-
vent-se i barrejant les identitats d’autors i d’espectadors. [...] El seu ascens el transfigura
en voyeur. El situa en la distància. Transforma el món encisador que el posseïa en un text
que s’estén davant els seus ulls.” (Certeau, 1988, pàg. 92)

En aquest fragment de Certeau podem destriar una sèrie d’elements que són

de gran rellevància en l’anàlisi de la figuració literària de l’espai, aspectes que

aniran ressorgint al llarg d’aquestes pàgines: la mirada distant i totalitzadora

del subjecte, la relació física i sensorial que s’estableix entre el vianant i la ciu-

tat i la noció de l’espai urbà com a superfície escrita. Trobem ecos de la forma

de veure i de viure la ciutat que ens planteja Certeau en el text que compon

Montserrat Roig per acompanyar les imatges del fotògraf Xavier Miserachs,

recollides en el volum, Barcelona a vol d’ocell (1987). Roig, que practicà també

el periodisme, fou una gran observadora del seu entorn més immediat –desta-

quem les seves descripcions de l’Eixample, on va néixer, i dels interiors dels

pisos, les galeries, els balcons i les tribunes des d’on es configura, tal com veu-

rem més endavant, una mirada distinta, femenina–, però també de la ciutat

que esdevingué el paisatge principal –escenari i marc– en la majoria dels seus

textos de ficció. Fent referència a l’obra de Miserachs, l’autora escriu:

“Barcelona, a vol d’ocell, se m’apareix com una altra ciutat. No és la meva perquè la meva
l’he llegida amb els peus i l’he dominada amb el record. Des de les alçades s’objectiva
i al primer cop d’ull, la fredor de la geometria domina l’experiència i l’emoció. [...] Sí,
Barcelona des de dalt és una altra ciutat. L’entrellat que veig des d’aquí baixant a poc a
poc fins al sud, em sembla com un joc d’arquitectura de suro, inamovible i silenciós.”

És precisament aquesta mirada distant i freda la que no només obre sinó que

estableix un fil conductor en l’influent estudi de la construcció de la ciutat de

Barcelona en la narrativa catalana de Joan�Ramon�Resina, Barcelona’s Vocation

of Modernity: Rise and Decline of an urban image (2008). En el primer capítol del

llibre, Resina fa esment de les observacions que enregistra Edmundo de Ami-

cis, l’any 1873, en arribar a la ciutat i ens indica que aquest ens ofereix una

“notable vista proto-cinemàtica” (pàg. 11) de Barcelona. La visió panoràmica

del nouvingut també està conduïda per la màquina –en aquest cas el tren–,

un dels grans símbols del procés d’industrialització i de modernització del pa-

ís, i també un element fonamental en la (re)distribució espacial del territori.

Però també ens referim a la mirada del narrador i creador de l’espai urbà –la

figura benjaminiana del flâneur–, la qual analitzarem amb detall en l’apartat

3.2. Veurem també que l’espai que es construeix per mitjà de la mirada –una

mirada que, tradicionalment, ha estat masculina– està condicionat per la di-

ferència sexual. Tal com sosté la geògrafa cultural i feminista, Doreen Massey,
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tant l’espai com el lloc estan dotats de gènere, i aquesta codificació de l’espai

“reflecteix alhora que afecta la manera en què el gènere es construeix i s’entén

en les societats on vivim” (pàg. 186).

2.3. La producció de l’espai

Un dels treballs més influents en els estudis espacials és La production de

l’espace (1974), del filòsof marxista i crític social Henri�Lefebvre. La publicació

d’aquest volum va ser la culminació del treball intel·lectual de tota una vida

en què Lefebvre intentà explicar la funció de l’espai, la natura de l’urbà i la

importància de la quotidianitat en la reproducció i expansió del sistema de

producció capitalista. La seva aproximació tenia la finalitat d’unificar la teoria

de l’espai, és a dir, de reconnectar l’espai físic, l’espai mental i l’espai social.

Per a Lefebvre, els mons de la percepció, del simbolisme i de la imaginació, tot

i que es poden distingir entre ells, no s’han de separar de l’espai físic i social.

En el plantejament del filòsof francès, el procés de producció de l’espai i el

producte resultant –l’espai produït– són, en efecte, dos elements inseparables.

L’espai s’entén, doncs, com un conjunt d’interseccions i Lefebvre intenta ex-

plicar aquest procés mitjançant una tríada conceptual, la qual incorpora tres

moments, que ell anomena la representació de l’espai, l’espai de representació i

les pràctiques de l’espai.

Amb la representació de l’espai, Lefebvre fa referència a l’espai concebut, és

a dir, aquell espai que està construït o ideat pels professionals, tecnòcrates,

arquitectes, urbanistes, geògrafs i tots aquells que tenen algun tipus de rela-

ció amb la ciència. Aquest espai està constituït pels símbols arcans, els codis i

les representacions gràfiques que aquest grup d’agents utilitza. Segons Lefebv-

re, aquest és sempre un espai abstracte perquè integra la ideologia i el conei-

xement en la seva pràctica. És l’espai dominant d’una societat donada i està

associat a les relacions de producció i a l’ordre per mitjà del qual aquestes

s’imposen, per tant, al coneixement, als signes i als codis. Aquest és també

l’espai del capital, entès com un espai que influencia substancialment la pro-

ducció d’aquest. Aquest espai troba la seva màxima expressió en els monu-

ments, torres o gratacels, fàbriques, etc., i la burocràcia autoritària que sorgeix

d’un espai és essencialment repressiva.

L’espai de representació està directament lligat a l’espai viscut o percebut, a

l’espai de cada dia. Aquest espai se situa, o s’esdevé, a la superfície de l’espai

físic i fa ús dels seus objectes. També pot estar lligat a pràctiques subversives o

clandestines: no ha de seguir cap tipus de regles de consistència o coherència

perquè està viu:

“Parla. Té un nucli o centre: ego, llit, cambra, habitatge, casa, o: plaça, església, cementiri.
Comprèn la passió, l’acció i les situacions viscudes, i com a tal inclou també el temps.
Conseqüentment, es pot qualificar de diverses maneres: pot estar relacionat amb la di-
recció, la situació i la relació perquè és, en essència, qualitatiu, fluid i dinàmic.” (Lefebv-
re, pàg. 42).
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Aquest és l’espai en el qual l’espai hegemònic vol intervenir, vol codificar i

usurpar. És l’espai que els arquitectes i urbanistes desitgen.

Les pràctiques de l’espai són aquelles que deixen entreveure el seu espai i el

descodifiquen. Tenen moltes afinitats amb l’espai percebut, ja que les percep-

cions de l’espai en condicionen l’ús. Són les que estructuren la vida diària i

alhora garanteixen la cohesió i continuïtat social. Malauradament, Lefebvre

no especifica la manera com la tríada de l’espai concebut, percebut i viscut

s’interrelaciona.

Lefebvre reivindica el cos com a font de coneixement i producció de l’espai, i

argumenta que l’experiència corporal viscuda en un determinat espai és sem-

pre diferent de la relació que s’estableix amb l’espai mateix per mitjà del pen-

sament (espai representat) o la percepció (representació de l’espai). Segons el

filòsof francès, les pràctiques de l’espai són viscudes abans de ser conceptua-

litzades. De fet, La production presenta una crítica radical a la importància que

el pensament filosòfic ha donat a la ment en detriment de la corporeïtat:

“La filosofia occidental ha traït el cos; ha participat activament en un gran procés de
metaforització que ha abandonat el cos; que l’ha negat. El cos viscut, que és alhora «sub-
jecte» i «objecte», no pot tolerar aquesta divisió conceptual d’excloure’l dels conceptes
filosòfics que, en conseqüència, podríem qualificar d’incorporis. En el regne de la raó,
els àmbits de l’espai real, el mental i el social s’han escindit, de la mateixa manera que
s’han separat els espais viscuts dels concebuts, i el subjecte de l’objecte.” (Lefebvre, pàg.
407; cursiva en l’original).

La tríada conceptual que planteja Lefebvre localitza el cos en l’àmbit espaci-

al, una posició que permet la superació de sistemes binaris habituals, com

per exemple: subjecte/objecte, centre/perifèria, o bé ment/matèria, alhora que

afirma el paper del cos en la producció de l’espai.

La relació física o corpòria que un subjecte que forma part d’un grup o societat

estableix amb un espai determinat dóna molt de joc, no solament a les pers-

pectives fenomenològiques, sinó als plantejaments feministes que sorgeixen

en el camp de la geocrítica. Recordem, però, que la noció de l’espai sexuat ja

és present en el tractat de Lefebvre, especialment quan aquest identifica les

torres com a símbols de força, fertilitat masculina i violència masculina:

“erectilitat fàl·lica... que dóna un estatus especial a allò que és perpendicular, proclamant
la fal·locràcia com una forma d’orientació espacial” (pàg. 287).

Així doncs, l’espai concebut sempre és masculí, propi del logos o la raó, i regna

sobre l’eros o el coneixement eròtic.

Les relacions entre els moments concebuts, percebuts i viscuts no són mai es-

tables i denoten atributs o qualitats històriques concretes. En el context del

capitalisme, que afavoreix l’espai concebut, l’espai social de l’experiència vis-

cuda sempre queda anul·lat per un espai que és abstracte –el de les ideologies

dominants o les forces hegemòniques– i que denega la celebració de l’espai

viscut, de la tradició, del gaudi i de la distinció de l’espai per mitjà dels sentits.
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Segons Lefebvre, és la lluita de classes la que impedeix que l’espai abstracte

acabi erosionant totes les diferències. El filòsof marxista dóna prioritat a l’espai

viscut i defensa la necessitat de reconciliar el pensament i el viure.

El model triàdic de Lefebvre no solament ha influenciat pensadors i teòrics de

l’espai com Michel de Certeau i Edward Soja, sinó que ha estat adoptat per

geògrafs culturals i historiadors de l’art i de l’arquitectura com a prisma teòric

per a la crítica de l’espai i de la cultura visual. El plantejament de Soja està

principalment inspirat en les reflexions teòriques de Lefebvre i en la seva crí-

tica a la prevalença del sistema binari en el pensament occidental, una manera

d’estructurar el món que s’origina en les formulacions filosòfiques de la Grècia

antiga i agafa més vigor a l’època renaixentista amb el dualisme cartesià. Soja

desenvolupa la noció del thirdspace –el tercer espai–, que defineix com l’espai

viscut que és simultàniament real (espai físic) i imaginat (espai representat). A

diferència de Lefebvre, l’afany de Soja a resoldre la sistematització de conceptes

oposats el porta a entrar en diàleg amb teories feministes, més concretament,

amb els escrits de l’activista bell hooks, i a defensar l’aplicació dels estudis de

gènere al camp de la geografia. Com Lefebvre i els seus contemporanis, l’obra

del teòric cultural postmodern se centra en la noció de l’espai viscut i de la

identitat en flux. Soja parla de la trialèctica de l’ens, una posició ontològica

que afirma la dimensió espacial de l’ésser humà –el subjecte social– respecte al

seu temps sociohistòric: “els tres moments en l’ontologia trialèctica [historici-

tat, socialitat i espacialitat] es contenen un a l’altre, i no poden entendre’s ni

assolir un estatus epistemològic privilegiat per separat” (pàg. 72). La proposta

triàdica de Soja té a veure amb el pensament postmodernista i consisteix a do-

nar a l’espai el mateix nivell d’importància que tenen la societat i la història.

2.4. Estructures de poder

Hem anotat breument, en la introducció, com l’any 1967 Michel�Foucault

proclamava que s’estava vivint l’era de l’espai. En aquesta conferència, publi-

cada sota el títol “Des espaces autres”, el filòsof francès no solament al·ludia

als debats entre fenomenòlegs i estructuralistes coetanis, sinó que assenyalava

un moment històric en el pensament crític en què les consideracions espacials

s’anivellaven a les temporals. Aquest gir conceptual en les humanitats i les

ciències socials substituïa la idea de l’espai com a rerefons o escenari passiu

d’accions o moviments per a la noció de l’espai com a producte i agent pro-

ductor que Lefebvre exposaria més endavant en La production. A Foucault li

interessava investigar la funció que desenvolupava l’espai en les relacions i les

estratègies de poder, i més concretament, l’apropiació de l’espai feta pel poder,

l’ús dels dispositius de vigilància i les tecnologies panòptiques. El conjunt de

l’obra de Foucault reconeix la importància de les metàfores espacials en la crí-

tica literària, social i cultural.

Així doncs, l’aproximació foucaultiana a l’anàlisi històrica del discurs, del po-

der, del coneixement i de la subjectivitat està situada en un context geogrà-

fic, al qual el filòsof es refereix metafòricament alhora que literalment, en di-
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versos dels seus escrits, com per exemple, l’estudi de l’arquitectura panòpti-

ca a Surveiller et punir. Naissance de la Prison (1975). De fet, en la seva crítica

d’aquest darrer volum, Gilles�Deleuze qualifica Foucault de nou cartògraf, és

a dir, de dibuixant de mapes o diagrames del poder i les forces socials. L’anàlisi

o cartografia de les relacions de poder en la societat moderna que confecciona

Foucault és una font important a l’hora d’entendre la manera en què el poder

continua exercint la seva força subtilment i expansivament.

A L’espace de dehors (1967) Foucault distingeix entre l’espai interior que analit-

za Gaston Bachelard i l’espai exterior, que és el terreny físic on vivim i on cons-

truïm la nostra existència, el nostre temps, és a dir, la nostra història. Segons

Foucault, aquest darrer espai –que ell anomena l’espai heterogeni– és el que

condiciona i regula la subjectivitat d’individus i de grups. Cal dir que aquest

nivell de control institucional es desplega d’una manera invisible i fluida. Tot

i que per a Foucault els espais heterogenis més representatius són les institu-

cions socials com les clíniques, les presons i els manicomis, argumenta que les

dinàmiques de control i normalització que tenen lloc en aquestes localitats

concretes s’estenen més enllà de les parets d’aquestes institucions cap a l’àmbit

social. Així doncs, d’aquí ve la noció del biopoder que el filòsof desenvolupa a

Surveiller, i que fa referència al control social i a la manera com l’estat modern

administra i normalitza un grup d’individus o col·lectiu.

En les seves famoses arqueologies i genealogies dels anys seixanta i setanta,

Foucault investiga i analitza la manera de sorgir de les formacions socials mo-

dernes. L’obra del pensador francès demostra que els processos de distribució

de l’espai no solament estan relacionats amb fenòmens tradicionalment as-

sociats a la geografia o el coneixement geogràfic, sinó també amb les disci-

plines de la demografia, la medicina, l’urbanisme i la planificació regional,

l’ensenyament, i les ciències socials que emergeixen al llarg del segle XIX, com

la psicologia, la sociologia, l’etnografia i les econòmiques. En els tres volums

que componen la Histoire de la sexualité, publicats entre els anys setanta i vui-

tanta, Foucault investiga els processos per mitjà dels quals el cos se situa, es

distribueix, es classifica, es regula i s’identifica respecte a diverses matrius es-

pacials. La seva arqueologia del món modern revela un arranjament i estrati-

ficació de l’espai que és a la vegada mutable i flexible. En el seu influent capí-

tol sobre la mirada panòptica, a Surveiller, Foucault afirma que aquest sofisti-

cat procés d’organització espacial és una característica fonamental a l’hora de

descriure la condició (post)moderna. Tot fent referència a la pandèmia de la

pesta negra del segle XIV, el filòsof francès descriu les estratègies que es practi-

caven a l’hora de contenir i de tractar la malaltia, uns mètodes que es basaven

en la divisió de l’espai, la vigilància constant, la distribució i localització dels

individus i l’enregistrament d’aquesta informació.

Aquest estat de control, ens diu Foucault, és la forma idònia de govern d’una

ciutat. Foucault equipara la instrumentalitat d’aquest model i els seus efectes

al Panopticon, l’exemple de presó que Jeremy Bentham proposà l’any 1791,

un prototip arquitectònic on els empresonats no només se sotmetien a un
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estat de vigilància continuada sinó que aquests eren conscients d’estar cons-

tantment controlats i localitzats dins d’aquesta matriu social. Així doncs, per

a Foucault, les relacions espacials estan al centre de l’organització social, de-

mogràfica, econòmica, política o bé clínica i funcionen per mitjà de la mani-

pulació, tant del poder com del coneixement:

“És un tipus de localització dels cossos en l’espai, de distribució d’individus (els uns en
relació amb els altres), d’organització jeràrquica, de disposició de centres i de canals de
poder, de definició d’instruments i de maneres d’intervenció que es poden portar a terme
als hospitals, als tallers, a les escoles o a les presons. La tecnologia panòptica s’ha d’aplicar
en els llocs on es tracta amb un gran nombre d’individus als quals cal imposar una tasca
o demanar-los que es comportin d’una manera determinada.” (Foucault, pàg. 205).

L’estructura panòptica s’ha d’entendre com l’eina d’observació que utilitzen

les estructures de poder per a recollir i classificar informació. L’ull –la mirada–

és el mitjà pel qual aquest procés es porta a terme, i l’eficàcia d’aquest sistema,

argumenta Foucault, està en el fet que la possibilitat d’ésser observat indueix

el subjecte a autoregular-se.

A Des espaces autres el filòsof francès introdueix el concepte de l’heterotopia –

o “altres espais”–, que es refereix als espais que escapen al sistema regulador

institucional. Segons Foucault, qualsevol espai –escola, presó, hospital, cine-

ma o hotel– es pot convertir en una heterotopia, ja que aquesta no és un lloc

físic sinó virtual. Els “altres espais” es produeixen i es preserven de diverses

maneres i en funció de les experiències, associacions o memòries personals

que hom experimenta en un espai material o real determinat. L’espai hetero-

tòpic sorgeix de les relacions i oscil·lacions entre la realitat física, històrica i

quotidiana, i la mítica.

2.5. Les pràctiques de l’espai

A L’invention du quotidien, Certeau afirma que el vianant o caminant de la ciu-

tat té la possibilitat d’evitar la mirada controladora, centralitzadora i totalitza-

dora del poder –ens referim aquí a l’estructura panòptica de la qual ens parla

Foucault– i, fins i tot, li és possible reorganitzar les relacions de poder que es

despleguen per mitjà de la distribució de l’espai urbà:

“mentre que el discurs de la ciutat serveix d’instrument totalitzador i gairebé mític
d’estratègies socioeconòmiques i polítiques, la vida urbana permet que allò que el pla ur-
banístic ha exclòs es pugui esdevenir. El llenguatge del poder és «urbanitzat», però la ciu-
tat està sotmesa a moviments contradictoris que s’autocancel·len i interactuen al marge
de la influència del poder panòptic.” (Certeau 1985, pàg. 128, cursiva en l’original).

El vianant, ens diu Certeau, és aquell qui s’apropia de la ciutat d’una manera

física i cinestètica, és a dir, per mitjà d’itineraris i moviments que resisteixen

els intents reguladors i normalitzadors de cartogràfs i planificadors urbans.

A la introducció de L’Invention, Certeau assenyala la influència del pensament

de Lefebvre en el seu desenvolupament de la noció de les pràctiques o accions

quotidianes del vianant. Tanmateix, és ben probable que aquest personatge

estigui inspirat en l’obra de Baudelaire, o bé en la noció del flâneur de Walter
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Benjamin. Certeau identifica el vianant o caminant desvagat amb l’autor de

la ciutat, a qui anomena l’escriptor del “llarg poema del caminar” (Certeau,

1984, pàg. 101). Així doncs, la ciutat, un espai subjecte a innumerables pràc-

tiques socials, comercials, polítiques i morals, està sistemàticament i inadver-

tidament reescrita pel vianant mateix, qui, en caminar per la ciutat, redefi-

neix la superfície del text urbà i altera l’ordre establert. En conseqüència, el

procés de reescriptura del nucli urbà deixa al descobert un espai que excedeix

l’ordre imposat pels cartògrafs i planificadors, i converteix el vianant en un

“delinqüent social” (Certeau, 1985, pàg. 129-130). D’aquesta manera, el via-

nant s’apropia de nou de l’espai per fer-ne un ús que s’adigui als seus propis

interessos i normes. Segons Certeau, el vianant dóna significat a l’espai per

mitjà del seu caminar, és a dir, està construint llocs:

“aquestes pràctiques espacials es refereixen a formes específiques d ’operacions (maneres
de fer); són un reflex d’una altra espacialitat (una poîtik antropològica i un experiment
espacial místic); ens transporten al domini opac i invisible de la ciutat habitada, o de la
ciutat transhumana, un espai que s’insinua en el text clar de la ciutat llegible i planificada”.
(1985, pàg. 126; cursiva en l’original).

Amb el seu fer i desfer diari, el caminant desorganitza les propostes urbanísti-

ques consolidades en l’espai físic de la ciutat i, així, dóna un sentit individual

i únic a la relació entre el subjecte i la metròpoli. Una relació que s’estableix al

marge de la cultura de les masses, de l’homogeneïtat. Certeau presenta, doncs,

una defensa de la quotidianitat, que entén com una tàctica a l’abast del sub-

jecte urbà que li permet desestabilitzar, desviar o subvertir –d’una manera sis-

temàtica però alhora espontània, improvisada i fins i tot desinteressada– el po-

der polític i institucional que es materialitza en els edificis, monuments, car-

rers i infraestructures que organitzen la ciutat. Les pràctiques quotidianes del

vianant debiliten indirectament les estructures de poder, humanitzen l’entorn

urbà i afirmen la voluntat i la subjectivitat dels seus habitants.

2.6. Gènere i espai

Una de les contribucions més significatives i influents en el camp dels estudis

espacials té les seves arrels en el feminisme, tot i que està situada en diversos

àmbits disciplinaris, com poden ser la geografia, la filosofia i la crítica. En la

dècada dels noranta, les geògrafes feministes condemnaren obertament i du-

rament la mirada masculinitzant que predominava en la disciplina i les pràcti-

ques acadèmiques adoptades, les quals se centraven principalment en l’anàlisi

d’espais, llocs i paisatges pròpiament masculins. Les intervencions feministes

en el camp de la geocrítica han identificat els efectes o força de les estructures

de poder i coneixement en la sexualització de l’espai. Doreen�Massey, una

de les figures més rellevants d’aquest grup de geògrafes feministes, presenta a

Space, Place and Gender (1994) un argument convincent sobre el que ella ano-

mena l’espai inherentment sexuat. La geògrafa britànica examina la càrrega

simbòlica que s’atribueix als espais i els llocs i la manera com aquesta es des-

plega en termes de gènere masculí o femení. Així doncs, Massey identifica una

sèrie d’espais d’exclusió, llocs que han estat tradicionalment protegits i vigi-



© FUOC • PID_00212990 24 Espai, lloc i identitat en la narrativa catalana

lats i que són de difícil o impossible accés al gènere femení; i demana als qui

practiquen la disciplina de la geografia que es prenguin la qüestió del gènere

seriosament.

A Feminism and Geography (1993), Gillian�Rose, contemporània de Massey,

presenta una crítica punyent a la disciplina. Segons Rose, la producció de

l’espai de l’altre en els discursos geogràfics és una eina més de subordinació de

la dona i d’altres grups socials marginats. Rose planteja la noció de “la geogra-

fia paradoxal”, que defineix com un tipus d'espai on no existeix ni l’exclusió

ni l’alteritat, sinó que és un territori que fa possible la diferència.

Els processos de sexualització (i redistribució) de l’espai sempre són el produc-

te d’ideologies i de la divisió sexual del treball. L’organització dels grups so-

cials, d’acord amb aquests principis, ha donat com a resultat la localització

dels homes en l’esfera pública i de les dones en la domèstica. Aquest model de

distribució ha perdurat al llarg dels segles i respon i afavoreix una visió de la

societat fonamentalment heterosexual.

Al llarg dels segles les ciutats han estat dividides en espais per a homes i es-

pais per a dones. L’home ha ocupat l’espai de la producció, de la política i de

l’economia, mentre que la dona ha estat ancorada als mecanismes de repro-

ducció biològica i cultural o referents a la tradició. Les activitats assignades

a aquests grups s’han reflectit tant en el disseny urbà com en l’arquitectura,

que ha definit els espais i ha distribuït la ciutat segons uns valors heterosexu-

als. Ens trobem doncs, amb espais ordinaris –habitacles, oficines, restaurants,

i places o llocs de trobada– que estan configurats d’acord amb les activitats

heterosexuals i que provoquen el desplaçament i la marginació geogràfica, al-

hora que simbòlica, d’altres grups sexuals –gais, lesbianes, bisexuals i transe-

xuals, entre d’altres– i l’alterització o construcció de la seva identitat al marge

de l’espai heteronormatiu. Les pràctiques heterosexuals reclamen l’espai, pot-

ser d’una manera inconscient, marcant el territori i apropriant-se’l mitjançant

símbols heterosexuals, i així estableixen un diàleg heterocèntric i una relació

de poder i de domini polític de l’entorn físic. Les pràctiques, accions i expres-

sions que no s’adhereixen als cànons de l’heteronormativitat s’han arribat a

titllar de patològiques, activitats que estan “fora de lloc” i s’han de corregir

o disciplinar fent ús indiscriminat de la violència. En definitiva, podríem dir

que l’heteropatriarcat no solament determina el paper i l’estatus d’individus

de sexe masculí i femení, sinó que disciplina els cossos que transgredeixen

aquests paràmetres per aconseguir que aquests actuïn i ocupin l’espai d’acord

amb uns valors i estàndards que són primordialment heterosexuals.
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3. Tipus d’espais

En el primer apartat hem parlat de la literatura com a mapa cartogràfic, és a dir,

com a procés de simbolització o forma d’imaginar –de representar i de veure–

un espai i identitat compartida. Hem vist que el desig d’infondre una sèrie de

valors recognoscibles al paisatge narrat –l’escenari on es desenvolupa la histò-

ria o el relat– té a veure amb projectes polítics i ideològics. A continuació, clas-

sifiquem l’espai en tres categories: natura, ciutat i espai domèstic, presentem

aproximacions teòriques a cadascun d’aquests àmbits i considerem propostes

de lectura crítica respecte a la construcció de l’espai en la narrativa catalana.

3.1. El paisatge natural

El paisatge és un concepte geogràfic que ha estat adoptat recentment per la

humanística per les implicacions que té en la construcció de la identitat i la

subjectivitat. La història del paisatge té els seus orígens en l’època renaixen-

tista i l’emergència de la perspectiva lineal, una nova forma de representar i

organitzar fundada en la geometria i considerada un descobriment inherent

a les propietats de l’espai. Tot i que el paisatgisme té les seves arrels en un

context científic i filosòfic que valora la claredat conceptual –la certesa–, no

podem ignorar el fet que aquesta activitat artística plasma un tipus de mirada

que és fonamentalment burgesa, individualista, i que es configura en un marc

de relacions de poder que està incentivat per un procés d’apropiació, mesura i

domini territorial. Així doncs, el poder que s’estableix a escala visual per mitjà

de les pràctiques de la paisagística complementa, afirma i consolida el poder

real de la classe terratinent, és a dir, el paisatge simbolitza la transformació de

l’espai en propietat privada, una finalitat que s’assoleix gràcies a l’aplicació del

coneixement científic en l’entorn geogràfic.

Actualment, el paisatge ha passat de ser una referència a allò que és tangible o

visible, és a dir, d’un conjunt d’elements naturals dins d’una àrea geogràfica,

una evocació literària, una imatge o una fotografia, a convertir-se en l’espai

desitjat, recordat i somàtic tant de la imaginació com dels sentits (Cosgrove,

pàg. 64). Val a dir que el ressorgiment dels estudis de geografia a la dècada

dels vuitanta coincideix amb l’emergència de la crítica a la divisió cartesiana

entre el subjecte i l’objecte, en què va néixer el concepte mateix de paisatge.

La tendència del racionalisme occidental a associar el sentit de la vista al co-

neixement, la raó i la cognició ha estat identificat com un tret característic de

la modernitat que la crítica feminista i postestructuralista ha criticat i ha qua-

lificat de masclista, patriarcal i eurocèntric. Els plantejaments que proposen

els crítics a la centralitat de la mirada en la cultura occidental ha comportat

la revaloració del seu estatus privilegiat i, en conseqüència, la reformulació

de les relacions entre el paisatge, la geografia i el sentit de la vista. Avui dia

hi ha consens entre geocrítics respecte a la idea que la mirada està cultural-
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ment condicionada; així doncs, s’entén que les representacions del paisatge

construeixen, alhora que reflecteixen, categories identitàries (nacionals, sexu-

als, racials o ètniques, entre d’altres). El paisatge –sigui natural o urbà– és un

mitjà material, com ho són la llengua o la pintura, inserit en una tradició cul-

tural de significació i de comunicació, i en conseqüència, podem afirmar que

el paisatgisme consisteix en un conjunt de formes simbòliques capaç de ser

invocat o reestructurat per a expressar un significat o valors. Tal com W.�J.�T.

Mitchell ens recorda:

“El paisatge s’ha d’entendre com una escena natural mediatitzada per la cultura. El pai-
satge és l’espai representat i l’espai presentat, el significat i el significant, el marc i el que
conté el marc, l’espai real i el seu simulacre, el paquet i la mercaderia que està a dins del
paquet” (pàg. 5).

El paisatge natural és, doncs, un sistema simbòlic, és a dir, es configura o agafa

forma d’acord amb els principis dels qui l’habiten i dels significats que se li

atribueixen. Mike�Crang explica que es pot llegir “com a text il·lustratiu dels

valors d’un col·lectiu. La creació del paisatge és una forma d’expressar, perpe-

tuar i afermar els valors i ideologies pròpies d’una societat” (pàg. 27). En el

seu influent llibre Imagined Communities, Benedict�Anderson ens deia que les

nacions són comunitats creades en què cap dels seus habitants mai no podrà

arribar a intimar amb tots els membres del col·lectiu. De la mateixa manera, el

territoris nacionals també són espais imaginats, ja que cap habitant no podrà

arribar a conèixer íntimament tot l’àmbit territorial del seu estat. En el primer

apartat hem vist com les figures icòniques naturals –la muntanya, per exem-

ple– i el paisatge nacional, en general, han tingut un paper molt important en

la configuració de l’estat nació modern, atès que són expressions visibles i ma-

neres de naturalitzar la relació entre un poble o una nació i el territori i l’espai

que aquest ocupa. El paisatge no solament és l’escenificació de l’espai natural

sinó que funciona com a agent mediatitzador entre la natura i l’ésser humà; és

un element organitzador que permet que aquest plasmi el seu desig de mani-

pular i reestructurar el món natural d’acord amb una imatge de perfecció. Per

consegüent, hom pot interpretar la creació del paisatge com un acte de domini

que s’exerceix sobre un espai geogràfic. El paisatge no solament és una visió

del món sinó que també és una estratègia per a copsar, donar forma i abastar

la realitat. L’objectiu de l’estudi de la mirada paisatgística és oferir lectures que

ens permetin entendre el sistema cultural i ideològic que aquesta reflecteix.

Respecte a la narrativa catalana, Margarida Casacuberta empra el concepte

de la invenció del paisatge per a descriure la construcció del paisatge en

l’imaginari col·lectiu, el qual defineix com l’escenari que emmarca la realitat

diferencial, el costum, la tradició, el mite i el caràcter fundacional d’aquesta

comunitat. En el primer apartat hem parlat, encara que molt tangencialment,

de la novel·la o drama rural, un gènere que, segons els seus detractors, ha estat

sobrevalorat perquè cau en la nostàlgia i l’essencialisme. En efecte, és un tipus

de narrativa que ha estat vinculada a la memòria i a la necessitat d’evocar un

paisatge o una geografia mítica, l’elegia d’un món perdut. És per aquest motiu

que hi ha qui considera que aquest gènere és una forma literària regressiva,
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situada fora del progrés i la modernitat. Els noucentistes ja havien expressat

els seus dubtes pel que fa a aquest gènere al principi del segle XX, i presentaren

una alternativa que celebrava els trets característics mediterranis, simbolitzats

per cims ondulants i terra conreada, dominada, arranjada. La construcció del

paisatge mediterrani a càrrec d’ideòlegs i artistes noucentistes fou un projecte

d’afirmació política i nacional que se simbolitzava també per mitjà del distan-

ciament i la ruptura amb el paisatge de la meseta castellana. No obstant les

crítiques, la figuració del paisatge rural continua essent present en la literatura

catalana contemporània; per exemple, una bona part de l’obra de Francesc Se-

rés se situa a la Franja de Ponent, un territori aspre, abrupte i, principalment,

un paisatge fronterer. Els intents de catalogar Serés, com també Maria Barbal,

d’autors de novel·la rural han estat rebatuts per un sector de la crítica que l’ha

volgut distanciar del gènere. L’àmbit rural, a l’obra de Serés, en història d’una

vall, de la trilogia titulada De fems i de marbres, és també l’espai del mite i de

la memòria, però sobretot, és la història d’un món que està situat al marge.

Tal com veurem en l’apartat 4.2, “Fronteres poroses”, el paisatge natural en

la narrativa de Serés comparteix moltes de les propietats del llindar o l’espai

intermedi.

És ben sabut que Víctor Català és un dels grans exponents de la novel·la rural,

autora d’una de les obres cabdals del modernisme català, Solitud, i del conjunt

de narracions, Drames rurals (1902), que donarien nom al gènere .�Christine

Arkinstall (2004) ha estudiat l’obra de Català i argumenta que Solitud capgira

el paradigma misogin típic del drama rural modernista, en què la sexualitat

rapaç de la dona-natura, tal com es configura en novel·les com Els sots ferés-

tecs (1901) de Raimon Casellas, s’encarna, en el text de Català, en la figura

d’un home, l’Ànima, caçador i depredador. La lectura d’Arkinstall desconstru-

eix la noció del “monstre de ruralia”, apel·latiu que utilitzen els noucentistes

–sempre sospitosos de les forces ingovernables de la natura– per a descriure

la feminització de l’àmbit rural i l’encarnació de la terra amb la figura de la

dona brutal, pecadora i de sexualitat incontrolable. El concepte del monstre

de ruralia no deixa de ser una crítica a la visió fatalista que es desprèn de les

relacions entre l’home i el seu entorn natural en les novel·les modernistes, i a

la construcció del món rural sexuat, femení, brutal i rapaç en què l’home es

veu impotent a l’hora de contenir el poder que la dona desplega i mediatitza

per mitjà de la natura. Arkinstall argumenta que a Solitud Català transforma

els habitants del món rural en un patriarcat ineficient i negligent dels recursos

naturals, un dels trets que caracteritza el marit apàtic de la Mila, sense cap me-

na de respecte per l’entorn natural i, més concretament, per la regió interior

muntanyenca.

La reescriptura dels tòpics del gènere rural des d’una perspectiva femenina, ens

diu Arkinstall, es fa palesa a Del que hom no pot fugir (1934), de Mercè Rodore-

da. L’autora situa una de les seves heroïnes al llindar d’aquest espai mític i re-

configura d’aquesta manera la història de la muntanya. Així doncs, Rodoreda

qüestiona els substrat ideològic del gènere emfatitzant el context material –

l’espai natural–, que s’identifica amb el subjecte femení. En la novel·la de Ro-



© FUOC • PID_00212990 28 Espai, lloc i identitat en la narrativa catalana

doreda es desplega i reescriu l’imaginari femení, simbolitzat en la cova de les

Encantades. Aquí l’autora recorre al mite de les nimfes encantades –variants

de la dona d’aigua d’Eugeni d’Ors– i subverteix el motiu freudià de la sexua-

litat femenina voraç i monstruosa simbolitzat per la vagina dentata: “La cova

de davant nostre. Obre la seva bocassa de monstre esdentegat” (Rodoreda a

Arkinstall, pàg. 99). A La mort i la primavera, novel·la inacabada de Rodoreda

i publicada pòstumament l’any 1986, la cova subterrània està associada al cos

femení malformat, inacabat i monstruós, es configura com un espai de gesta-

ció –abjecte– i de transformació pròxim a la noció del llindar.

Les novel·les de Català i de Rodoreda relaten fets similars, com per exemple el

trasllat de la protagonista d’una zona urbana a la zona muntanyenca catalana,

i totes dues autores opten per la solitud com a prerequisit per a l’autonomia

(Arkinstall, pàg. 82). Arkinstall sosté que la narració de Català reté el sentit

romàntic de l’àmbit natural –associat a la feminitat, la puresa, i la regeneració–

i que l’home depredador posa en perill. La novel·la primerenca de Rodoreda

captura una nova concepció de l’espai natural que, com l’àmbit urbà, es veu

sotmès a les mateixes forces culturals que operen a la ciutat. Arkinstall fa refe-

rència als paradigmes dels papers tradicionals de gènere i veu en la fugida de

la dona de l’espai urbà, industrial i modern un retorn i intenció de recuperar

els seus orígens.

Recordem, però, que el paisatge és també un espai multisensorial: tan sols cal

fer esment de la força seductora de la natura que envolta el poble sense nom a

La mort i la primavera i l’exuberància i la intensitat de colors, fragàncies i tex-

tures. Una novel·la que Margarida Aritzeta ha qualificat “d’altament sensual,

on dominen els plaers elementals, on els sentits són a flor de pell i es consti-

tueixen en les eines que té el narrador per a copsar el món que l’envolta” (pàg.

47). De fet, l’aprehensió i l’apreciació de l’espai per mitjà dels sentits (a banda

del de la vista) no és només aplicable a l’entorn natural sinó també a l’urbà. A

La plaça del diamant (1962), la Natàlia/Colometa endevina que s’està aproxi-

mant a la plaça de vendre quan percep la barreja d’olors “de carn, de peix, de

flors i de verdures” (pàg. 75). Montserrat Roig fa ús de la mateixa estratègia a

Ramona, adéu (1972), on l’olor del mar situa, tant el personatge com el lector,

en relació física –íntima– amb un indret de la geografia urbana. A la Mundeta

li “captiva l’olor que alenen les acàcies i els baladres que pugen per la Rambla.

És una olor de mar, viva i engrescadora” (pàg. 145). És per mitjà dels sentits

que la protagonista pot evocar, o reconstruir mentalment, un espai conegut

i relativament pròxim i configurar en el seu interior una visió expansiva de

la ciutat: “somiar en la llibertat dels vaixells que recalen al port. M’agrada la

Barcelona fora muralles, oberta i europea” (pàg. 145). En el mateix fragment,

la Mundeta parla del vaivé dels voltants del mercat de la Boqueria i dels crits de

les venedores de plaça, a qui no veu però intueix o bé s’imagina. La Mundeta

recrea una imatge que recorda el despertar de la ciutat que descriu Oller en el

primer capítol de La papallona (1882), el moviment de gent i els cistells replets

de peix, fruites i verdures que envolta les tres dones que conversen.
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Amb aquests últims exemples ens hem situat de ple en territori urbà. Hi hem

arribat per mitjà dels sentits, principalment l’olfacte i l’oïda, però també mit-

jançant el moviment i la imaginació. En el subapartat següent desenvolupa-

rem aquests conceptes en relació amb les representacions i les pràctiques de

l’espai urbà.

3.2. L’espai urbà

Les ciutats són paisatges dissenyats, i el traç dels carrers, els espais oberts, els

edificis i els monuments hi inscriuen la seva història i mites d’origen. Me-

mòries i identitats individuals i col·lectives es despleguen –i sovint entren en

conflicte– en aquest espai públic, on els valors institucionals, nacionals, eco-

nòmics i culturals se solidifiquen, és a dir, prenen forma arquitectònica o bé

monumental. Hem vist com el paisatge urbà també ofereix l’oportunitat de

desafiar, resistir i trastornar el poder simbolitzat en aquest sistema de signifi-

cació que és la ciutat. Teòrics i filòsofs de l’espai, com Certeau, Foucault i Mas-

sey, han identificat formes de resistència, crítica i subversió: el vianant que

reescriu la ciutat, els espais que escapen al sistema regulador institucional, i

la noció de l’espai sexuat, respectivament. Julià�Guillamon, al seu estudi de

Barcelona per mitjà dels textos literaris, La ciutat interrompuda (2001), propo-

sa una anàlisi i reorganització “d’imatges disperses i impressions fragmentàri-

es” (pàg. 9) de la ciutat per compondre una visió calidoscòpica i inclusiva del

substrat crític i subversiu en la literatura de les últimes dècades del segle XX. El

plantejament que fa Guillamon ens interessa perquè se centra en la tensió que

s’estableix entre el poder institucional que es materialitza per mitjà del treball

d’arquitectes, urbanistes i planificadors, i els seus crítics o detractors: els ciu-

tadans, els vianants, i els homes i les dones que habiten, treballen i viuen a la

ciutat. Hem vist, en relació amb la representació de l’espai natural, exemples

de dones escriptores que han qüestionat i reescrit el camp semàntic i simbòlic

de masculinitat i patriarcal en què es defineix i es naturalitza la identitat i la

diferència. La lluita per tenir accés a l’espai públic i el dret de mirar i de narrar

són una de les constants en la literatura del gènere que estudiarem a conti-

nuació. Cal anotar, però, que els sistemes de significació urbans no solament

han estat criticats per la dona: ara bé, abans d’entrar en més profunditat en

aquest terreny, ens hem de situar en el context històric de les últimes dècades

del segle XIX quan la ciutat, i aquí ens centrarem bàsicament en Barcelona, es

configura en la narrativa catalana com a expressió o símbol material del poder,

de l’expansió econòmica i de la modernitat.

Joan�Ramon�Resina, en el seu influent estudi Barcelona’s Vocation of Modernity,

ens indica que la literatura és “un mode de representació de la ciutat excepci-

onalment eficient” (pàg. 5) i una font essencial per a comprendre el procés de

consolidació de la ciutat moderna. La febre d’or (1892), de Narcís Oller, és una

de les novel·les que millor captura aquest moment històric: la construcció del

sistema de transport, el desenvolupament econòmic i dels mercats financers,

la transformació del teixit social i urbà, el poder polític i l’ambició. La noció

de modernitat, pel que fa a Barcelona, està lligada al projecte d’expansió de la
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ciutat: l’enderrocament de les muralles i la construcció de l’Eixample a càrrec

d’Ildefons Cerdà, el desenvolupament del nucli arquitectònic modernista amb

edificis de Gaudí, Rubió i Bellver del final del segle XIX, i a la manera com

aquest nou espai esdevé el centre d’activitat per a la burgesia barcelonina.

És en aquest context històric i ideològic que Robert�Davidson estudia una de

les primeres novel·les del segle XX sobre la ciutat: Vida privada (1932), de Josep

Maria de Sagarra. El crític canadenc analitza l’emergència dels espais d’oci i de

lleure i la juxtaposició de la ciutat d’espectacles a les realitats polítiques de la

Barcelona del període entre guerres. La novel·la s’endinsa en ambients i locals

com la Criolla, cal Sagristà i la Sevillana, que l’escriptor coneixia de primera

mà, fet que li permet fer-ne un dibuix versemblant, vívid i de traç vibrant.

Sagarra recrea la brutícia i les pudors dels carrerons de difícil accés de la ciutat

antiga: el barri Xino, la seva atmosfera nocturna i insalubre, i el ventall de

personatges de moral i sexualitat dubtosa que hi circulen. La novel·la descriu

els impulsos i les perversions sexuals d’una classe social que se situava al marge

de les pràctiques amorals del proletariat, i alguns crítics, inicialment, la van

rebre amb desconfiança i la van qualificar de libidinosa, i fins i tot, pornogrà-

fica. Vida privada és un retrat mordaç de l’elit barcelonina dels anys vint i de

la degeneració moral de la societat urbana del principi de segle XX –hereva

de les tradicions i els valors burgesos del final del XIX– i, tal com Davidson

afirma, aquest procés de degradació es representa per mitjà de certs espais ur-

bans com espais burgesos interiors, la casa de jocs, els bordells, el jardí i els

clubs de nit. Amb l’excepció del jardí, espai intermedi al qual ens referirem

en l’últim apartat, Sagarra utilitza localitzacions geogràfiques oposades: l’espai

burgès privat dels pisos de l’Eixample estudiat en l’apartat següent contrasta

amb l’espai públic sense delimitacions –físiques, territorials i morals– de la zo-

na obrera del Raval.

Tant Oller com Sagarra emmarquen la seva dissecció de la societat catalana en

el context de la ciutat moderna: el primer estudia l’optimisme de la burgesia

catalana del final del segle XIX mobilitzada per l’expansió industrial i la febre

borsària, i el segon, la decadència moral i econòmica d’una família burgesa de

la Barcelona dels anys trenta. Cal fer esment, però, d’un dels motius literaris

més emblemàtics de la ciutat moderna: el flâneur parisenc que passeja, desva-

gat, per una ciutat que observa. És per mitjà d’aquesta figura que reprenem el

debat teòric per ressituar-nos respecte a la noció de la mirada i de l’accés i les

pràctiques de l’espai urbà.

En el camp emergent dels estudis urbans als anys seixanta del segle XX la ciu-

tat es comença a llegir com una xarxa o confluència de fluxos i moviments

caracteritzats per diferents graus de valors socials, polítics, econòmics o mo-

rals. Hem vist com Lefebvre situa el cos en relació amb l’espai i afirma el paper

d’aquest en la seva producció: “l’espai social, en la seva totalitat, procedeix

del cos” (pàg. 401). El cos, o per ser més precís, les traces que deixa el cos,

també estan al centre de la teoria sobre les pràctiques de l’espai de Michel de

Certeau, que descriu el vianant com aquell que escriu o aplica pinzellades en
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la superfície del text urbà (pàg. 124). Sens dubte, la noció del cos del caminant

com a escriptor de la ciutat de la qual ens parla Certeau està vinculada a les

reflexions modernistes de Walter Benjamin, recollides en el volum inacabat i

publicat pòstumament, Das Passagen-Werk (El llibre de les galeries) (1999), en

què el crític cultural alemany estableix la figura del flâneur com a arquetip de

la modernitat. El flâneur és l’etern caminant de la ciutat, el passejant desvagat

que s’encanta davant els aparadors, el voyeur que es barreja amb la multitud

urbana sense acabar de formar-ne part. Les reflexions de Benjamin s’inspiren

en la poesia urbana de Charles Baudalaire, en què el pensador alemany desco-

breix aquesta figura emblemàtica que està íntimament lligada a l’espai urbà i

al moviment. El flâneur encarna una multitud d’identitats urbanes, des del va-

gabund marginat o drapaire fins a la figura (masculina) de l’artista que observa

i escriu la ciutat. Benjamin associà l’emergència del flâneur amb l’adveniment

de la modernitat i el conseqüent creixement del consumisme i l’expansió dels

nuclis urbans.

Tanmateix, al llarg del segle XIX, la diferència entre l’espai públic i el privat

estava definida més clarament. Era una divisió espacial indicativa de la segre-

gació social i les restriccions que s’havien imposat a la dona per tal que no po-

gués accedir a l’àmbit públic (Wolf, pàg. 37). Per tant, el caminant de la ciutat

tenia accés a un espai que estava barrat a qualsevol dona respectable de classe

mitjana o alta. Lliure de moure’s entre les dues esferes, el flâneur va esdevenir

el personatge que enregistra i escriu la modernitat. Captivat per l’estètica de

la vida moderna, la mirada del caminant de la ciutat va participar en el procés

d’objectivació i la fetitxització de l’altre. D’aquesta manera, el camp de visió

del flâneur va esdevenir íntimament lligat a l’objectivació de la dona, l’objecte

de la seva mirada i del seu desig.

En el context català, les dinàmiques espacials i sexuals intrínseques a les pràc-

tiques del flâneur s’exemplifiquen en els escrits de Santiago Rusiñol, pintor,

escriptor i periodista modernista i autoproclamat “caminant de la terra” (pàg.

74). Rusiñol ens parla dels seus encontres amb la “nova dona” que emergeix

al final del segle XIX, tipificada com la dona independent, normalment escrip-

tora o artista i, en alguns casos, militant feminista, que està guanyant terreny

en l’esfera pública. El pintor i escriptor català observa: “las señoritas artistas,

lo menos mujer posible, raza indefinible, perdiendo la fragancia de su sexo en

aquellos bancos sudados, mirando con ojos de hombre, en vez de ser miradas

por sus ojos de mujer” (Rusiñol, pàg. 48). La dona és, doncs, l’objecte de burla

del periodista i escriptor perquè s’ha atrevit no solament a usurpar-li la mirada

a l’exterior sinó a participar en afers públics, accions que són severament cri-

ticades perquè posen en perill la condició femenina. Hem d’insistir en la refe-

rència que fa Rusiñol a la mirada masculina –dominant i centralitzadora– que

la “nova dona” està posant en perill. Aquest és un dels temes que Rodoreda

tracta a El carrer de les Camèlies (1966) i que ha estat generalment ignorat per

la crítica, que s’ha centrat a estudiar el paradigma de l’apropiació de l’espai
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públic i no ha vist, per exemple, els intents que fan el Marc i els seus ajudants

per cegar, encara que sigui simbòlicament, la Cecília (Bru-Domínguez, pàg.

135-140).

El centralisme ocular de Rusiñol s’estenia també a la mirada de la dona de

classe treballadora que havia d’ocupar l’esfera pública per vendre els seus ser-

veis a una societat que estava cada dia més supeditada a les lleis del consu-

misme. En algunes de les publicacions de Rusiñol a la dècada dels noranta, la

dona de classe treballadora, que molt sovint resultà ser una prostituta, apareix

com “una figura fantasmagòrica, espectral, fugissera, que deambula pels car-

rers de la ciutat com una ànima en pena” (Casacuberta pàg. 72). Aquesta dar-

rera imatge de la prostituta que dibuixa Margarida Casacuberta és il·lustrativa

dels obstacles que, històricament, han impedit a la dona assumir la posició

d’observadora i narradora de l’espai públic. Tal com ens recorda Montserrat

Lunati fent referència a Caterina Albert i Aurora Bertrana: “les transgressions

(que n’hi va haver) no eren fàcils: les dones es disfressaven amb vestits o amb

noms d’home, o se n’havien d’anar lluny per a poder exercir el dret de mi-

rar” (pàg. 18). Així doncs, no és pas cap casualitat que la Natàlia, a L’hora vio-

leta (1980), de Roig, sigui fotògrafa –retratista– i que estigui avesada a observar

el més mínim detall, a delimitar, enquadrar i capturar l’espai. Curiosament, la

Natàlia, com la Cecília Ce, utilitzarà el seu cos per a reconstruir un món passat

i, possiblement, idealitzat:

“Tot passejant pel pati, damunt les claraboies ribetejades de quitrà, vaig intentar de re-
construir el jardí de la meva infància. Volia recordar l’olor de les fulles del llimoner. Volia
que em retornés el clapoteig de l’aigua que vessava dels amorets, el soroll de les petjades
damunt del pedrís...” (pàg. 10-11).

Carme�Riera, en la seva anàlisi de la representació de la ciutat de Barcelona

en l’obra de Montserrat Roig, identifica en La papallona d’Oller la iconografia

urbana del segle XIX: “la multitud, el crepuscle, la llum de gas i el motiu de la

dama fugitiva que apareix i desapareix entre la «foule»” (Riera, pàg. 16). Riera

ens indica que aquesta dama solitària que, com la figura de la prostituta que

ens descriu Casacuberta, s’esvaneix entre la multitud en la ciutat ombrívola,

apareix també a l’obra de Rodoreda, concretament a Aloma (1938) on, primer,

un desconegut s’apropa a la jove protagonista –que camina sola, envoltada de

soroll i de gent–, i després és seguida per un altre. Els dos incidents, ens recorda

Riera, ocorren al capdamunt de la Rambla, al mateix lloc on acaba la passejada

nocturna de Natàlia i Màrius a El temps de les cireres (1977) de Roig i, més enllà,

a la vora de la plaça Urquinaona, Natàlia també serà escomesa. A l’obra de

Roig, per contra, l’escena culmina amb la imatge de la Natàlia masturbant-se

un cop arriba a casa, una imatge íntima i sensual que desestabilitza la idea de

la mirada eròtica, masculina i dominant del caminant de la ciutat.

En relació amb la narrativa del segle XIX, Elizabeth�Wilson remarca que la

dona no ha ocupat mai el carrer de la mateixa manera en què ho ha fet l’home

(pàg. 105). Pel que fa a la figura de la prostituta, Wilson la defineix com a

subproducte de la modernitat, i més concretament, com el resultat de la ven-
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da del sexe. Així doncs, és comprensible que la crítica feminista consideri la

representació de la prostituta en la literatura i l’art del final del segle XIX i del

principi del segle XX, d’una banda, un símptoma de les angoixes i les pors que

sorgeixen arran del creixement de les àrees metropolitanes, i de l’altra, una

manera d’erotitzar la vida urbana (Wilson, pàg. 106).

Hi ha feministes que argumenten que la lectura d’aquesta figura literària del

tombant de segle XIX al XX fa difícil la possibilitat de parlar de la prostituta

com a metàfora del flâneur femení. Cal a dir, però, que la producció literària

i artística d’aquest període ha estat associada metafòricament a la prostitució.

Wilson mateixa assenyala que aquesta va ser una època en què tot estava a la

venda i que l’activitat de l’escriptor es podria considerar un acte de prostitució

(pàg. 107). Christine Arkinstall fa una lectura de Cecília Ce, l’antiheroïna de

Mercè Rodoreda a El carrer de les Camèlies, en què reescriu el paradigma de

l’escriptura com a forma de prostitució i argumenta que aquesta figura s’ha

d’entendre com una encarnació de la noció de l’autora moderna, és a dir, de

l’intent que fa la dona escriptora d’ocupar l’esfera pública (Arkinstall, pàg. 25).

Tot i que l’aproximació d’Arkinstall es fa ressò dels dubtes que la crítica femi-

nista ha expressat envers l’ús metafòric de la figura de la prostituta, que ha

estat tradicionalment associada a la masculinitat, l’assagista argumenta que la

narrativa de Rodoreda desvincula la idea de la prostituta dels seus orígens na-

turalistes i de la mirada masculina que fa de la dona un objecte del desig. Hau-

ríem d’afegir que, segons Arkinstall, Cecília Ce no és la dona voraç, d’instint

primitiu i desig violent, anòmal i insaciable que es configura en la narrativa del

fin de siècle, sinó que és un personatge que lluita per poder ocupar lliurement

l’espai públic. Així doncs, Arkinstall es basa en els plantejaments de la crítica

feminista per a interpretar l’intent que fa la Cecília d’apropiar-se de la ciutat

i l’associa a la lluita de l’escriptora per assolir reconeixement públic i poder

circular sense cap mena de censura o impediment per les “vies públiques de

la República de les Lletres” (Arkinstall, pàg. 113).

La relació entre la dona i l’espai públic fou un tema que també preocupà a

Montserrat Roig, i Ramona, adéu n’és un bon exemple, perquè estudia aques-

tes dinàmiques espacials per mitjà de tres generacions de dones i la ciutat de

Barcelona, una presència constant en les seves novel·les. La identitat d’aquests

personatges centrals d’una genealogia –àvia, mare i filla– es desenvolupa en

relació amb els canvis socials, polítics i històrics i cada generació guanya ter-

reny en relació amb l’anterior, fins que finalment s’aconsegueix ocupar lliure-

ment l’espai públic: el carrer. Novament, veiem com en la novel·la la ciutat

s’utilitza per a mediatitzar el procés d’alliberament (social, econòmic i sexual)

de la dona i la genealogia de testimonis li dóna un valor històric. L’àvia viu

distanciada del centre urbà i cosmopolita que desitja i mira el carrer des de la

finestra o mentre rega les plantes al balcó. Està atrapada en l’àmbit domèstic

propi d’una dona casada i en un barri (Gràcia) que considera un “cau de xa-

farderia i de vulgaritat” (pàg. 50) i somia “un paradís desconegut, enorme, que

giravolta dins el meu cervell” (pàg. 57). Els seus sentits s’aguditzen quan li és

possible passejar –acompanyada del seu marit o bé el seu amant– pels espais
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més oberts de la ciutat i sortir del reducte d’un barri que “no és més que un

poble” (pàg. 74). L’àvia desitja poder abastar la grandesa de la ciutat amb la

seva mirada i viure-la per mitjà del cos i dels sentits: “era un desig irreprimible

de llançar-me a volar per damunt de Barcelona, d’estrènyer-la ben fort, men-

jar-me-la si podia” (pàg. 64).

Si la primera generació de dones solament pot contenir la vista panoràmica

de la ciutat en la imaginació, la segona té una relació una mica més directa

i propera a l’àmbit urbà, malgrat que aquesta continuï essent condicionada

per la presència (en aquest cas l’absència) d’una figura masculina, el seu ma-

rit, a qui la Mundeta Ventura busca enmig d’un bombardeig a Barcelona du-

rant la Guerra Civil. La néta és qui tot relatant la història de les dues generaci-

ons anteriors reconstrueix el passat, consegüentment i recuperant aquí la frase

d’Arkinstall, es passeja per la República de les Lletres.

Montserrat�Lunati (2009) reprèn el debat sobre la figura femenina del flâneur

que exposa la crítica feminista en la seva lectura dels contes urbans de Mer-

cè Ibarz, i la contrasta amb les pràctiques de la flânerie que planteja Deborah

Parsons en el seu influent volum, Streetwalking the Metropolis (2000). Parsons

estudia l’obra d’un conjunt d’escriptores anglosaxones modernistes i reconeix

en les seves novel·les una identitat femenina urbana i emergent que afirma

la seva presència a la ciutat d’una manera més aviat fragmentària i marginal.

Lunati, que fa ús de les perspectives feministes esmentades prèviament, dels

plantejaments teòrics de Lefebvre i Certeau, i de la noció de la identitat nò-

mada de Rosi Braidotti, en la seva anàlisi de la figura de la caminant femenina

en l’obra urbana de Mercè Ibarz, afirma: “La ciutat, com el cos, és un altre

dels espais que habitem que il·lustra molt bé (sovint amb el cos) els conflictes

entre gènere i modernitat” (Lunati, pàg. 17). Tal com hem vist prèviament, la

mirada masculina del flâneur encarna aquest conflicte; tanmateix, ens interes-

sa, aquí, la referència que fa Lunati a la relació entre el cos i la ciutat. En el

cas d’Ibarz –com també en altres autores– la diferència s’enregistra en la ciu-

tat per mitjà d’un procés d’incorporació de l’experiència urbana i l’imaginari

cultural femení (pàg. 20). Els reculls de contes A la ciutat en obres (2002) i Fe-

brer de carrer (2005) inscriuen la relació problemàtica entre el subjecte femení

i l’espai públic i patriarcal, i ho fan, ens diu Lunati, “des de la portada matei-

xa” (pàg. 21). Així doncs, la lectura de Lunati inclou una anàlisi de les portades

que –com els títols, les imatges o fotografies i tot tipus de material de promo-

ció– són un element paratextual que està situat al llindar. Tal com alguns dels

dibuixos que il·lustren les portades dels reculls d’Ibarz sugereixen, l’obra de

l’autora té a veure amb el canvi, la inestabilitat, el moviment i la transitorie-

tat. L’estatus marginal, inestable i perifèric que ocupa la dona respecte l’àmbit

públic l’estudiarem en més detall en l’apartat dedicat al pensament nòmada.

Hem dedicat la major part d’aquest apartat a analitzar i comentar exemples

dels intents que fa la dona per a tenir accés, circular i poder abastar amb la mi-

rada la complexitat de la ciutat sense fer esment d’altres grups socials o sexuals

als quals també s’ha barrat l’accés a l’àmbit públic. Tancarem, doncs, l’estudi
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de l’espai urbà fent referència a Terenci Moix, un autor que amb la seva pri-

mera obra, La torre dels vicis capitals (1968), no només trencaria –formalment

i estilísticament– amb el realisme de la novel·la catalana practicat pels seus

contemporanis, sinó que es consolidaria com a autor gai, situant en el debat

públic un tema fins aleshores marginal: el desig homosexual.

L’any 1969, Moix publica El dia que va morir Marilyn, una novel·la de gran èxit

que consisteix en un conjunt de relats, memòries i fets històrics per mitjà de

quatre personatges. Moix incorpora en la narrativa la cultura pop –còmics, ci-

nema i música americana– i aconsegueix crear una visió calidoscòpica i rica de

la vida barcelonina de la postguerra. A Another Country. Sexuality and National

Identity in Catalan Gay Fiction, Josep-Anton Fernàndez argumenta que l’autor

reescriu la història de Catalunya:

“la irrupció del desig homosexual a El dia que va morir Marilyn es presenta com una
interrupció en la reproducció social i demana una reformulació radical de les nocions
d’identitat en la societat catalana” (pàg. 16).

Hem d’entendre que la irrupció del discurs familiar i patriarcal a què es refereix

Fernàndez (pàg. 27) té implicacions a escala espacial, cultural i urbana, és a

dir, Moix posa en evidència la manca d’espai en el context cultural, geogràfic

i identitari català.

3.3. L’espai domèstic

L’interès per l’estudi de l’espai domèstic ha anat creixent al llarg de la primera

dècada del segle XXI. Aquesta mirada analítica al món interior i privat que es

materialitza per mitjà de l’habitacle i el nucli familiar incorpora algunes de les

perspectives interdisciplinàries que han anat sorgint en l’última dècada, tot i

que està íntimament vinculada al gir espacial que s’originà en el pensament

crític a mitjan segle XX. Hem anotat que l’any 1967 Foucault puntualitzava

que s’estava vivint en l’època de l’espai, de la simultaneïtat, la juxtaposició

i la distància. Aquesta atenció especial per l’espai i per les construccions ar-

quitectòniques es fa palesa també en els escrits de Walter Benjamin, Martin

Heidegger, Gaston Bachelard, Henri Lefebvre i Foucault mateix. L’estudi de

l’espai domèstic no solament ens ajuda a entendre l’individu i el seu món in-

terior, sinó que també ens permet qüestionar les ideologies prevalents en de-

terminats períodes històrics i determinar de quina manera aquestes han afec-

tat l’organització espacial de la societat. Recordem que, a part de ser un símbol

de la psique i del jo, tradicionalment, la casa ha estat associada a la dona, i

aquesta identificació no solament ha permès definir la funció social de la dona

com a mare i frontera simbòlica del grup familiar o ètnic, sinó que s’ha utilitzat

també per a vetar-li la mobilitat i restringir-li l’accés a l’espai públic. La casa

és, doncs, un microcosmos d’ideologies i, com a tal, es pot llegir com a reflex

de les agendes de projectes nacionals i socials. A banda de les divisions i jerar-

quies socials i de gènere que es materialitzen en les parets que separen l’espai

domèstic del públic, s’ha de tenir en compte que la casa està situada al llindar

de la societat, i que les portes, finestres, patis o jardins que la comuniquen amb
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l’espai públic en poden posar en perill la impermeabilitat i excloure-la dels

sistemes socials. Aquesta lectura de la casa comporta entendre aquests punts

de contacte amb l’exterior com a espais liminars o de transformació on hi ha

la possibilitat d’erosió de fronteres entre l’interior i l’exterior, el que és privat

i el que és públic, o bé la condició física i material envers la psicològica.

A La poétique de l’espace (1958) Gaston�Bachelard presenta una investigació

fenomenològica dels espais quotidians, se centra en l’estudi de l’espai domès-

tic i els objectes i les peces que el componen: cambres, golfes, cellers i, fins i tot,

el mobiliari. Al filòsof i científic francès li interessa principalment la imatge

poètica de l’habitatge, que qualifica d’espai de la ment i la imaginació. Per a

Bachelard, la casa acompleix una funció protectora, és el nostre racó del món,

el nostre primer univers on es preserven i es despleguen les memòries de la in-

fància (pàg. 8). En l’ontologia de Bachelard, el que s’acosta més a l’experiència

d’existir és l’acumulació d’emplaçaments i la relació que estableix l’individu

amb aquests punts de memòria acumulada. Bachelard anomena topoanàlisi

aquesta aproximació a l’espai i suggereix aquesta pràctica com a complement

de la psicoanàlisi.

Malgrat l’èmfasi que el filòsof francès dóna a la privacitat de l’espai domèstic,

Bachelard al·ludeix a la porositat de les parets de la casa quan fa referència, des

del seu característic prisma poètic, a la remor de la ciutat que envolta i es filtra

en l’espai privat. També fa un elogi als ritmes de la metròpoli quan es refereix

als sorolls que penetren la psique del ciutadà i l’ajuden a adormir-se com si

fossin una cançó de bressol: “i m’adormo amb el brogit de París” (pàg. 28). La

poétique tracta de l’espai mental, del món interior de l’individu, i s’allunya així

dels projectes cartogràfics o geogràfics adoptats per molts teòrics de l’espai.

El pensament de Lefebvre també es fa ressò de la idea de la permeabilitat. En

la seva influent crítica a les nocions tradicionals de l’espai, el filòsof francès

afirma que l’espai social és fluid en comptes d’estàtic i afectat per l’activitat i

el moviment, relacions socials i de poder: “els espais socials s’interpenetren i se

superimposen. [...] les fronteres visibles, com les parets o els recintes en general,

tenen l’aparença de línies divisòries entre espais quan, de fet, el que existeix

és una continuïtat ambigua” (Lefebvre, pàg. 86-87; cursiva en l’original). La

manera d’entendre l’espai de Lefebvre com un flux de forces i juxtaposició

de llocs obre noves línies d’estudi de l’àmbit domèstic. Pel que fa a la casa,

el filòsof diu:

“Hom la veu com l’epitomia de la immobilitat, amb els seus contorns rígids i freds. Ac-
tualment, una anàlisi crítica, sens dubte, destruiria l’aparença sòlida d’aquesta casa, i la
desposseiria de les seves lloses i envans, que no deixen de ser membranes glorificades,
i descobriria una imatge ben diferent. En aquesta anàlisi imaginària, la casa emergiria
penetrada en totes les direccions per fluxos d’energia que entren i surten per tota ruta
imaginable” (pàg. 93).

Tanmateix, en el context cultural i econòmic de la societat occidental la casa

continua essent una de les estructures arquitectòniques que millor representa

la distribució espacial a escala domèstica i urbanística de la divisió del treball
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i de la segregació per raó de sexe. A Catalunya, el naixement del petit comerç

familiar –amb la botiga als baixos de la casa i a peu de carrer i les habitacions

familiars al darrere– ha contribuït al desenvolupament del teixit urbà de viles

i nuclis comercials urbans vertebrant poblacions, sistemes econòmics i estruc-

tures socials. Podem parlar de la casa com una estructura que dóna forma a les

relacions de producció i situa els agents productors d’acord amb coordenades

de gènere. Així doncs, qualsevol construcció arquitectònica té una dimensió

econòmica i temporal, tot i que les activitats que s’hi porten a terme gaudei-

xen d’estatus i valors econòmics diferents. La casa és un paisatge sexuat que ha

servit per a definir i localitzar la funció i el valor social i econòmic de l’home i

de la dona. Recordem com a La plaça del Diamant, la Natàlia/Colometa, un cop

casada amb l’Antoni, passa de ser l’assistenta de la neteja a la seva adrogueria a

ser la mestressa de la seva casa –un espai domèstic, trist i fosc, situat al darrera

de l’establiment de l’adroguer–; no obstant el canvi en el seu estatus civil, la

Natàlia/Colometa en cap moment no ocuparà el lloc del botiguer i propietari

del comerç.

La divisió del treball i l’estatus social i laboral determinen les normes i les con-

vencions d’accés a espais –siguin públics o domèstics– determinats. Els mem-

bres del servei d’una gran casa burgesa del principi del segle XX com la dels

Valldaura a Mirall trencat de Rodoreda, o d’un àmbit domèstic més modest,

com el de la vídua Pilar Prim, en la novel·la homònima de Narcís Oller, gau-

deixen de diferents graus d’accés a certes cambres (dormitoris, sala o cuina,

entre d’altres) segons les responsabilitats i estatus d’aquests. La descripció de

l’espai domèstic a Pilar Prim contrasta amb la mirada panoràmica, expansiva

i impressionista que Oller utilitza en la seva composició del paisatge natural,

exemplificada en el trajecte de tren de Barcelona a Puigcerdà i les visites que

fa el grup als diversos paratges naturals de la Cerdanya.

En general, historiadors de la literatura i crítics han associat la precisió i el

detall amb què Oller descriu els interiors de l’habitatge barceloní de Pilar Prim

amb l’espai mental de la protagonista de la novel·la, és a dir, al seu estat

d’introspecció i als pensaments interiors. Tanmateix, la visita d’Osita i Pilar a

l’advocat Deberga, un cop aquest s’ha instal·lat en un pis del carrer de Trafalgar

arran del casament de la seva tia, estableix unes dinàmiques molt diferents.

La Pilar se sent incòmoda amb la presència de la nimfa que adorna la luxosa

sala de l’advocat, una referència a la figura femenina –fascinant, perversa i

destructora– del final del segle XIX i, possiblement, a la vida frívola i dissipada

de Deberga mateix. Una figura molt similar guarnirà el pis de Teresa Goday,

a Mirall trencat (1974), de Rodoreda, jove vídua d’una bellesa exuberant i se-

xualitat excessiva. Al pis de Deberga aquesta figura crea un ambient aliè a la

vida familiar, més aviat imbueix l’espai domèstic amb una càrrega sexual, com

també ho fan alguns dels objectes femenins que l’Osita identifica a l’habitació

de l’advocat i que la Pilar no veu. Al contrari de la seva amiga, la mirada de

la Pilar roman romàntica i innocent, fins i tot quan s’endinsa, empesa per la

curiositat de l’Osita, a la cambra de l’advocat, el llindar del desig sexual.
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A Vida privada, una bona part de l’acció es desenvolupa en ambients interi-

ors de pisos de l’Eixample, espais identificats amb la prosperitat de la classe

burgesa barcelonina. Robert Davidson (2009) destaca el pis decrèpit de Rosa

Trènor i la casa burgesa convertida en saló de joc, i argumenta que per mitjà

de la relació que s’estableix entre les possessions materials i el cos –i la carn–

Sagarra dibuixa la decadència dels personatges de la classe alta barcelonina.

El pis de Trènor, escenari on comença la novel·la, és un espai sòrdid i degradat,

estancat en el temps i replet d’objectes desgastats, deteriorats. Els residus de

les activitats nocturnes es materialitzen, en despertar, en taques i olors que

impregnen els espais més íntims: els llençols, la tovallola i la pell del protago-

nista, Frederic de Lloberola. Davidson sosté que l’ambient del pis marca el to

de les descripcions dels escenaris urbans que seguiran. El protagonista, figura

immadura de la classe alta barcelonina, se situa dins un marc dilapidat i brut,

i per mitjà d’ell s’anirà revelant la vida nocturna i oculta de la ciutat dels anys

vint (194-195). L’aigua estagnant a la banyera de Trènor, o bé la llet tallada a

la tassa de cafè, són imatges d’una materialitat i estètica degradada. Afegim-hi

el gos dissecat, figura apedaçada i amb guarniments passats de moda i ronyo-

sos que, segons Davidson, simbolitza molt més que el pas del temps o la des-

composició i es converteix en un símbol del posicionament de bona part de

la burgesia catalana respecte a la dictadura de Primo de Rivera. L’experiència

de Frederic en el pis de la Trènor el confronta amb la decrepitud de seva rea-

litat mentre ell intenta recompondre’s i recuperar els vestigis d’una identitat

burgesa en la roba que hi ha escampada pel pis, els mitjons usats i el coll de

la camisa gastat, en definitiva, un conjunt de vestidures que també han anat

perdent el llustre.

El segon espai íntim que estudia Davidson és el pis de l’Eixample on un grup

d’individus decadents (homes i dones) es reuneixen per jugar. En aquest espai

es barreja la buidor moral inscrita en el pis de Trènor amb la frivolitat i vilesa

d’un interior burgès convertit en casa de joc (198). Aquest pis és un exemple

de la nova significació de l’espai domèstic, provocat per l’intent, a càrrec del

governador militar, de controlar la vida nocturna barcelonina i perseguir el

joc i la pornografia. Les restriccions als horaris dels night clubs durant els anys

vint causaren que aquestes activitats pròpies de l’espai públic es traslladessin

a l’àmbit domèstic. Davidson fa referència a la noció del llindar –un terme

que estudiarem en l’apartat següent i que indica un canvi d’ambient, un des-

fer de les regles socials– per explicar la transformació del menjador del pis de

Mado, un lloc habitualment associat a les activitats familiars diàries, de men-

jar, socialitzar i rebre les visites, en una escena per al joc, l’especulació i les

apostes. També ens parla de “l’energia carnal i visceral” (Davidson, pàg. 199)

que impregna aquest espai i que s’expressa per mitjà de la transformació i les

segregacions corporals dels personatges femenins: “el joc dilatava els ulls, fent

oblidar la presència del rimmel i precipitant les coïssors i les llàgrimes natu-

rals” (Sagarra, pàg. 30). Sagarra dibuixa un món grotesc, capgirat, on l’interior

dels cossos s’externalitza:
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“els tics, el fred a l’estómac o a les plantes dels peus, i aquell desplaçament de maxil·lars
i d’arrugues nasals que trenquen l’equilibri de les línies i marquen en els rostres unes
atàviques reminiscències simiesques, en un món com aquell es produïen d’una manera
desfermada” (Sagarra, pàg. 30).

Davidson argumenta que la transformació d’aquests personatges posa en evi-

dència el cos visceral que s’amaga darrere les seves màscares de burgès i com

aquest comportament desmesurat i animal (la salivació dels personatges feme-

nins i les referències a les dents de la Reina que la converteixen en un animal

predador) canvia les dinàmiques i els usos de l’entorn arquitectònic, és a dir,

el corromp i el degrada: “en el joc, aquelles amigues que afectaven els senti-

ments més desinteressats les unes per les altres, eren d’una gasiveria i d’una

ferocitat només enregistrades en el món dels insectes” (Sagarra, pàg. 32). La

nova significació de l’espai, tal com deia Lefebvre, es genera a escala corpòria.

Si en l’habitacle de la Rosa la corrupció material s’ha apoderat dels objectes,

en el cas del menjador de la Mado és el físic de les persones el que està sotmès

a aquest procés de degeneració. Les referències al cementiri conviden al lector

a considerar la Reina i els altres jugadors com un grup de voltors sobrevolant

els cadàvers i carcasses en procés de descomposició. La immediatesa del joc,

el plaer efímer, les activitats que fins aleshores havien estat associades amb

l’exterior –i amb uns espais molt concrets decadents i marginals de l’entorn

urbà– ha impregnat i embrutat l’espai interior i familiar. L’especulació econò-

mica de la burgesia s’ha interioritzat i en resulta un procés de desemmascara-

ment dels actors de la vida pública i econòmica catalana.

Per contra, i tal com ens indica Barbara Łuczak, en la trilogia de Montserrat

Roig, els pisos de l’Eixample –imatge del paradís perdut i feliç que és la infan-

tesa i reialme de la moral burgesa– es configuren com un terreny de negoci-

ació i de debat, mentre que el carrer es materialitza com l’espai del discurs

feminista (Łuczak, pàg. 119). En la narrativa roigiana aquesta tensió entre els

dos espais se simbolitza per mitjà de les nombroses finestres, portes obertes,

galeries –exteriors i interiors–, tribunes i miradors des d’on miren els seus per-

sonatges femenins, i elements arquitectònics situats al llindar de l’espai públic

i el privat, com també ho són els jardins i les zones verdes interiors ideades

per Cerdà. Les galeries i les tribunes són també els espais liminars on Rodoreda

situava una Cecília cegada i sotmesa a la mirada masculina que la convertia

en un objecte sexual (Bru-Domínguez, pàg. 142).

Carme Riera destaca l’última part de Digues que m’estimes encara que sigui men-

tida, titulat “De finestres, balcons i galeries”, on Roig traçava la història de la

ciutat, des de l’edat mitjana fins als anys vuitanta, per mitjà de tot tipus de fi-

nestres, una predilecció de l’autora, i observa: “un ull que mira per mitjà d’un

ull fet per mirar. Retina i finestra tenen el mateix angle de focalització” (Riera,

pàg. 12). Al conte d’Imma Monsó, “La finestra”, dues dones s’observen l’una
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a l’altra des de les seves respectives finestres i acaben canviant els papers sense

adonar-se’n. I és amb la mirada i l’organització visual i física de l’espai, que

encetem l’apartat següent.
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4. Transgressions de les línies divisòries

A Barcelona’s Vocation of Modernity Resina analitza el Gran Teatre del Liceu –

icona barcelonina– per mitjà de la mirada d’un viatger del final del segle XIX

que documenta les seves impressions de la ciutat (pàg. 54). Resina ens indi-

ca que el foraster, De Amicis, identifica a les llotges del Liceu una distribució

espacial que està associada amb la visibilitat i l’exhibicionisme. Les referènci-

es als arranjaments socials del Liceu en la narrativa catalana són abundants,

i l’obra d’Oller i de Rodoreda, entre d’altres, en són dos clars exemples. Tan-

mateix, el que ens interessa aquí és la imatge panoràmica que dibuixa Resi-

na en la seva anàlisi, ja que identifica la distribució espacial i, més concreta-

ment, la representació i l’exposició dels cossos d’acord amb categories socials.

D’aquesta manera, l’estructura arquitectònica del Liceu emula la jerarquia so-

cial de l’època, i fa immediatament visibles i llegibles les identitats que hi ha

al darrere del poder econòmic, polític i social.

L’organització i distribució espacial de les classes socials no és pas un fenomen

únic d’aquest espai exclusiu i elitista de la ciutat sinó que es posa de relleu

en altres àmbits i localitats. A El dia que va morir Marilyn, Bruno Quadreny

recorda les diferències que s’estableixen entre els cossos dels estiuejants i els

habitants del municipi de Sitges, lloc preferencial d’estiueig de les famílies

urbanes enriquides dins el nou règim franquista:

“Pel que feia a la colònia d’estiuejants, els elements classistes quedaren ben delimitats
des d’un bon principi. Tanmateix, encara faltava una escissió tan necessària com fona-
mental: l’apartheid entre els estiuejants i la gent del poble, els suburencs estrictament
entesos” (Moix, pàg. 158).

La distribució espacial segons el grup social té lloc en espais naturals (les plat-

ges) o bé en altres establiments o locals dedicats a l’oci, com per exemple les

cafeteries, els clubs o el cinema. Les memòries de Bruno respecte al cinema

a l’aire lliure, espai dedicat a la projecció i promoció de la cultura popular, i

d’altres espais d’oci de la localitat, són significatives perquè, malgrat el canvi

de registre cultural, social i arquitectònic, evoca el tipus d’arranjament a què

Resina fa referència en relació amb el Liceu:

“Vam ser pietosos. Quan anàvem al cinema –el Retiro, el Patronato, el Prado, tots a ple
aire– deixàvem que els suburencs ocupessin les files de darrere, i mai no ens vam barrejar
en aquest dret que ells no solament acceptaren, sinó que fins i tot havien escollit. Els més
rics solien seure a les taules del bar, darrere de tot, la classe estiuejant que no passava de
mitjana «primer estadi», seia a les files del mig. Les cinc primeres ens estaven reservades
a nosaltres, els cadells de Barcelona, que les omplíem en parts iguals de classisme, sense
tolerar la intromissió de la quitxalla del poble. I no cal parlar dels bars, les sales de ball i la
platja. Era tot un feu nostre: burgesia antiga i classe mitjana recent, amb un lloc a penes
important per a una menestralia que –calia no oblidar-ho– aviat estaria a la nostra alçària
econòmica. Potser per això valia la pena tractar-los ni que fos de lluny” (Moix, pàg. 159).
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Barbara�Łuczak ens diu que el cinema a Marilyn funciona com agent on es

localitzen i es cristal·litzen les diverses consciències de l’època: és un espai

de representació i distribució de la societat i un model alternatiu a la cultura

oficial franquista (pàg. 121). De la mateixa manera, el cinema –aleshores un

dels principals exponents de la cultura popular– es converteix en l’espai del

desig. Josep-Anton Fernàndez ens ho explica:

“la seva generació, ens diu el Bruno, desitja la Marilyn i desitja per mitjà de Marilyn; i
aquesta dinàmica libidinal constitueix un sistema de desig per si mateix, culturalment
específic i materialment determinat per un sistema de producció, a saber, la cultura de
masses” (pàg. 25).

La configuració dels espais públics a Marilyn deixa entreveure un desdibuixa-

ment de les fronteres divisòries i un desfer de categories socials i sexuals alhora

que simbolitza l’obertura envers un espai i forma de producció cultural distin-

ta. A La meitat de l’ànima (2004) de Carme Riera, la narradora farà referència al

cinema com a món complementari al real on l’espectador sentia “desaparèixer

els límits que constrenyien les seves conductes” (pàg. 41). Łuczak ens diu que

a Marilyn el desig d’erosionar fronteres se simbolitza amb la imatge impactant

de la gran nevada que va emmarcar les festes nadalenques de l’any 1962 a

Barcelona, el mantell blanc que cobreix la ciutat esborra les línies divisòries

de la ciutat i li dóna un sentit global i unitari (pàg. 127). No obstant això,

Łuczak argumenta que la referència a la neu també es pot interpretar com la

denúncia que fa Moix a l’encobriment dels “mals que turmenten la família i

el país” (pàg. 128). En els subapartats següents considerem diversos exemples

en què les línies que divideixen els mapes geogràfics es transgredeixen, desdi-

buixen, o bé es redefineixen.

4.1. Centre, perifèria i marge

La conceptualització i la distribució de l’espai en relacions d’oposició –ens re-

ferim aquí a la distinció habitual entre el centre i la perifèria– ha dominat

els debats dels teòrics de l’espai, filòsofs, urbanistes i geocrítics. És una distin-

ció que també s’ha utilitzat per a definir l’estructura interna d’un espai naci-

onal i les seves regions o unitats territorials, per parlar de relacions globals i

intercontinentals. Tradicionalment, el model de distribució “centre-perifèria”

s’ha centrat en la dimensió espacial de sistemes econòmics i polítics, ja que és

una noció lligada a l’emergència i les aspiracions econòmiques i polítiques de

l’estat nació. Així doncs, es parla del domini econòmic del centre en detriment

de les perifèries, de la debilitat o la inestabilitat de les perifèries i de la seva

dependència del centre. Actualment, la perspectiva postmoderna ha ressituat

aquestes dinàmiques en el marc cultural. Un dels exemples més coneguts és

l’obra de Edward�Said (1978), que parla del domini cultural de la metròpoli

a les colònies, fins i tot quan les relacions formals han estat trencades. Un al-

tre àmbit en què la tensió centre-perifèria ha estat rellevant és en relació amb
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els estudis de regionalisme en els estats nació postmoderns, que emfatitzen

la importància de la cultura perifèrica i analitzen com es percep el centre en

aquests espais geoculturals.

Hem vist com la dialèctica de l’espai que proposa Lefebvre és un intent de

superar els sistemes binaris que estructuren l’entorn físic i neguen la funció

del subjecte en la producció de l’espai, i com els seus plantejaments han in-

fluenciat els plantejaments teòrics d’una nova generació de geògrafs, entre els

quals hem destacat el postmodern Edward Soja. Malgrat els esforços d’aquests

pensadors, la dicotomia centre-perifèria continua condicionant i organitzant

les relacions socioespacials.

Els llocs marginals –regions, poblacions o barris– són localitats que existeixen

a la perifèria de nuclis o de sistemes culturals, polítics i econòmics. Aquest

model de distribució geogràfica de la societat té els seus orígens en el capita-

lisme i les desigualtats econòmiques que aquest ha engendrat. Així doncs, el

sistema capitalista ha forjat l’estructura i la distribució de la societat envers

l’espai; el creixement de les ciutats i la despoblació de les zones rurals arran

de la revolució industrial il·lustra aquest darrer punt. L’estatus subordinat i la

imatge estigmatitzada del lloc marginal es construeix sempre en relació amb

un centre més pròsper o una identitat local perduda. En aquests espais o lo-

calitats allunyats – geogràficament, o bé simbòlicament– dels nodes polítics i

culturals centrals i de la seva mirada normalitzadora es poden donar unes for-

mes d’existència –estructures socials o familiars, pràctiques culturals, sexuals o

bé econòmiques– alternatives. Així doncs, tradicionalment, el marge ha estat

associat amb l’alteritat, és a dir, amb categories d’objectes, pràctiques, idees

o maneres d’interacció que són alienes als cànons socioculturals dominants i

normalitzats i als costums generalment acceptats. En els discursos de la cultura

dominant, l’altre acostuma a ser menyspreat, denigrat, alhora que el subjecte

o espai marginal es considera un perill a la integritat, la cohesió i la coherèn-

cia de la identitat central o normalitzada. Els espais marginals comparteixen

alguns trets característics amb els llindars, tot i que poden ser racons estàtics

on la possibilitat de mobilitat o de transformació és inexistent.

Lluny de l’ideal democratitzador on hom pot exercir els seus drets cívics,

l’espai públic és, més aviat, una zona d’exclusió on la presència d’indigents,

d’immigrants, de prostitutes i d’altres individus de reputació moral o sexu-

al dubtosa es veu com un perill o com una malaltia social. Tanmateix, en el

centre històric d’una ciutat com Barcelona, podem trobar reductes marginals

de caràcter i qualitats perifèriques, com el Raval –antigament conegut com

el “barri Xino”– o el districte cinquè. Aquest espai, els seus habitants i les di-

verses activitats que s’hi han portat a terme al llarg dels anys forma part de

l’imaginari col·lectiu urbà i ha estat representat, narrat i filmat per una gran

varietat d’autors i de directors de cinema. Cal destacar la publicació, l’any

1932, de Vida privada, de Josep M. de Sagarra, una novel·la que inicialment,
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i en termes molt generals, la crítica va acollir amb reserves per l’enfocament

en la corrupció, el vici i les pràctiques amorals de la societat barcelonina dels

anys vint i trenta del segle passat.

El Raval és un barri obrer que va néixer arran de la Revolució Industrial i que

s’anà convertint en un espai de recreació, d’activitats més aviat il·lícites i rela-

cionades amb el cos, la sexualitat i la sensualitat. Sagarra il·lustra aquest món

de l’espectacle del Raval, que a diferència del Liceu –un espai, hem vist, regit

per l’ordre, la mirada i la distància– i del Palau de la Música Catalana, perme-

tia la proximitat entre l’actor i el públic, és a dir, hi havia més contacte físic.

Aquest nivell d’intimitat, ens explica Davidson, no solament es donava perquè

la prostitució formés part de l’espectacle, sinó per les condicions estructurals

dels locals mateixos, els cafès concert, els dancings, etc. Així doncs, era habitual

que en els cabarets el públic, que acostumava a ser majoritàriament masculí,

participés en l’espectacle, i que el nivell d’interacció que s’establís trenqués

amb barreres físiques i socials. Encara més, aquests locals es convertiren en

un punt de contacte amb l’exterior, un espai cosmopolita freqüentat per ar-

tistes d’altres països i on s’ensenyaven les modes internacionals. Eren punts

d’intersecció entre la cultura i societat local i la global i la distribució espacial

d’aquests establiments permetia l’intercanvi i interacció entre públic i actors.

Situat al llindar de la demòtica Rambla –via urbana on es barregen tot tipus

d’identitats– el Raval originàriament era una zona d’alta densitat demogràfica,

habitada majoritàriament per una classe obrera pobra que vivia en condicions

deplorables. Amb la relocalització de la indústria els treballadors manuals es

van desplaçar a altres localitats, i el Raval va començar a ser ocupat per altres

tipus d’individus que oferien serveis més marginals. La proximitat amb el port,

les Drassanes, assegurava una clientela entusiasta i assedegada de bars, caba-

rets, music halls, tavernes, hotels i bordells. Tal com assenyala Resina, el Raval

es converteix en un centre d’atenció del turista que comença a aparèixer en

les narracions d’una sèrie d’autors estrangers que observen i en un espai mar-

ginal que converteixen, per mitjà de la mirada, en un lloc exòtic i glamurós

(pàg. 99).

Davidson indica que la incomoditat de l’espectador que descriu Sagarra a Vida

privada és conseqüència de la manca de definició i de respecte dels límits, i

tant l’espectacle com les vides privades dels residents del Raval s’estenen al

carrer, i s’ignoren les fronteres entre l’espai públic i el privat, com seria el cas de

l’Eixample, un espai que vol mantenir l’ordre i la distància. Grups d’indigents

i de prostitutes s’agrupen a les portes del famós night club, la Criolla, i queden

tenyits pel vermell dels llums de l’establiment com si les activitats que tenen

lloc en aquest local es despleguessin cap enfora (pàg. 207). No massa lluny hi

ha els mariners, treballadors manuals, transvestits, pederastes i efeminats. Al

Raval, la misèria humana, la falta d’escrúpols, no es fa invisible, com seria el cas

de la prostitució del germà de Frederic disfressat d’home de classe obrera. Les

màscares no poden amagar la misèria d’aquests éssers: a la Lolita, el transvestit
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que segueix el grup de turistes, se li desfà el maquillatge. Sagarra qüestiona la

mirada burgesa en aquest espai desolat de pobresa, brutícia, vici i amoralitat i

el compara amb l’espai amagat de l’Eixample.

L’autor descriu la possibilitat de les dones d’accedir a una zona i un tipus

d’actuacions que acostumen a ser inaccessibles per a elles pel seu marcat caràc-

ter sexual, dominat per la mecànica glacial, repetitiva i desproveïda d’emoció.

La mirada exòtica al Raval es converteix, en aquesta sortida, en una confronta-

ció amb la brutícia, la deixadesa, la pobresa i la misèria del barri. Curiosament,

és per mitjà de la mirada femenina que aquest espai marginal s’humanitza. A

El temps de les cireres, de Roig, escrit i ubicat unes dècades més tard, la Natàlia

es veurà obligada a aproximar-se als espais marginals de la ciutat –lluny de

l’oficialitat i les lleis que regulen les pràctiques clíniques del seu ginecòleg de

la Bonanova– per buscar entre les prostitutes un espai on poder avortar (pàg.

156).

4.2. Fronteres poroses: llindars i espais liminars

Joan�Nogué identifica un tipus d’espai on les diferències entre entitats territo-

rials han estat desdibuixades. La manca de lògica i coherència en la distribució

d’aquests espais els fa molt més difícils d’entendre: són espais que sembla que

hagin perdut el seu genius loci. Hom experimenta una sensació de dislocació

en aquests espais indefinits, híbrids i de transició que s’acostumen a trobar

entre el paisatge urbà i el rural. Aquests paisatges no es reconeixen, no tenen

una identitat definida i concreta, es tracta de “territoris sense discurs i de pai-

satges sense imaginari” (Nogué, pàg. 42). Conceptualment, són indrets molt

pròxims als no-llocs d’Augé.

Aquests espais perifèrics acostumen a ser assentaments residencials que sorgei-

xen arran del desenvolupament econòmic, demanda d’habitatges de preu as-

sequible o al voltant de noves vies de comunicació que faciliten l’accessibilitat

als nuclis urbans. L’emergència d’aquests espais és fruit de la porositat i fluïde-

sa del context urbà i el canvi en els usos de l’espai, sigui per motius econòmics

o socials. Nogué posa com exemple el front marítim de grans ciutats, un espai

que havia estat dominat per les vies de transport però que s’ha anat convertint

en espai de lleure.

Hi ha altres espais, elements arquitectònics o bé punts geogràfics que, mal-

grat ser indrets fronterers, marginals o de transició, estan dotats d’una qualitat

transformativa, relacionada amb el moviment i l’esdevenir. La noció del llin-

dar és una imatge recurrent en l’obra de Benjamin, on sovint hom troba an-

tesales, fronteres i límits, espais liminars o punts de contacte entre mons, ve-

ïnats i classes socials diferents. Recordem les nombroses referències a aquests

tipus d’elements arquitectònics en l’obra de Roig, espais que visitarem de nou

en les pàgines següents. L’espai liminar s’ha d’entendre no com un concepte

només espacial sinó també amb la seva qualitat històrica. Els espais liminars o
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llindars tenen referents molt clars en l’organització de l’espai mitjançant xar-

xes invisibles de coneixement i poder, com planteja Foucault, i la resistència

que posa el vianant mateix, o “delinqüent social”, de qui ens parla Certeau.

A Architecture from the Outside: Essays on the Virtual and Real Space (2001), la

filòsofa Elizabeth Grosz defineix l’espai liminar o in-between com:

“un lloc de transformació social, cultural i nacional: no és simplement un espai per a
moviments i alineacions sinó que, de fet, és l’únic lloc –el lloc al voltant de les identitats i
entre les identitats– on l’esdevenir i l’obertura envers el futur supera l’ímpetu conservador
per mantenir la unitat i la cohesió” (pàg. 92).

El concepte de la liminalitat ha estat incorporat recentment a l’anàlisi de la

narrativa catalana per les possibilitats que ofereix a l’hora d’estudiar les im-

plicacions espacials en la transformació de l’individu, un aspecte recurrent

en la literatura universal però que a Catalunya, fins ara, s’havia considerat

des de la perspectiva de la psicologia o l’antropologia i els coneguts proces-

sos d’individuació i rituals de passatge. Les lectures que fan Carme Arnau i

Carles Cortés i Orts de La mort i la primavera de Mercè Rodoreda en són dos

clars exemples. Destaquem, però, l’anàlisi d’El carrer de les Camèlies, de David

Barnett, en què l’autor distingeix la marginalitat de la liminalitat, i vincula la

primera als sistemes binaris –com centre-perifèria– i a l’estasi, i el segon con-

cepte al moviment i la fluïdesa (pàg. 11). Tal com Elizabeth Grosz ens indica,

la transformació de l’ens té implicacions a escala política, cultural i també ar-

quitectònica o urbana

“en la mesura que tots són espais, organitzacions i estructures que operen dins la lògica
de la identitat perquè també requereixen l’excés de la subversió, del que és latent, o de
l’esdevenir que genera i acull el que és nou, sense el qual el futur no és possible.” (Grosz,
pàg. 94).

La liminalitat implica un desfer, tema recurrent en l’obra de Rodoreda. Recor-

dem el mariner a La meva Cristina, personatge embrionari que, atrapat al ven-

tre de la balena i en contacte amb els líquids abjectes de l’animal, es transfor-

ma –es feminitza– i en renéixer, ni es reconeix a ell mateix ni és recognoscible.

La liminalitat, diu Barnett respecte a El carrer, desestabilitza la idea del centre

(pàg. 16), mentre que, tal com hem vist, el marge o la perifèria existeixen

i es defineixen en relació amb un nucli o punt neuràlgic central. Barnett fa

referència, encara que sigui de manera molt breu, al reixat del jardí –un llindar–

on abandonen la Cecília. El jardí és un espai recurrent en la narrativa catalana

amb una història i càrrega ideològica que cal tenir en compte. De fet, el jardinet

de la casa de la vila de Gràcia és un lloc on la Cecília mateixa, de joveneta,

passa moltes hores i fa diversos intents de fugir, un d’ells amb èxit, enfilant-se

per les parets que l’envolten.

La construcció d’aquest espai intermedi s’ha estudiat com a prototip del pen-

sament noucentista i del seu afany i voluntat de domesticar, arranjar i trans-

formar el món natural, en una paraula, d’arbitrar. Hem vist que la concepció

noucentista de la ciutat comporta un replantejament del món rural en què
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s’identifica encara l’essència nacional. La mirada dels noucentistes vers al món

rural serà una mirada arquitectònica i que en revela l’ordre intern, en dissipa

el misteri i el fa comprensible. Els noucentistes integren i adapten els símbols

del món rural, els cims de les muntanyes i les valls, i els transformen en un

espai arquitectònic, domat, civilitzat. Tal com ens diu Casacuberta:

“el mite de la Muntanya que és a la base de la visió del món que es proposa d’imposar el
Noucentisme queda sotmès a un nou i encara més dràstic mecanisme de depuració que
redueix la natura a la condició de jardí” (pàg. 104).

En l’àmbit rural s’identificaran les traces del paisatge mediterrani, llatí, un es-

pai mesurat i treballat. El noucentisme celebra aquesta relació funcional que

s’estableix entre l’ésser humà i la natura. El jardí és “«afectuosament urbà»

gràcies a tots aquells elements –el safareig, la galeria arcada, l’emparrat i els ro-

sers que s’enfilen– tan disponibles a un determinat tractament literari” (Peran

et al., pàg. 16). Amb els noucentistes aquest espai esdevé el paradigma de la

naturalesa domesticada –recordem les mansions enjardinades que es constru-

eixen arran del creixement econòmic de la classe burgesa– i un projecte de na-

cionalització de la ciutat, d’incorporació d’una natura autòctona, d’una ma-

nera d’incorporar aquella natura mítica de la masia o casa pairal.

Pel que fa a Vida privada, Davidson ens parla de la festa que Hortència Porcell

fa al jardí de casa seva –situada a la zona alta de Barcelona– com a estratègia

estilística i espai de transició entre el barri marginal del Raval –centre barceloní

de l’espectacle– i el nucli burgès de l’Eixample. Aquest espai obert contrasta

amb la densitat d’altres àmbits urbans, com per exemple l’Eixample mateix,

i ressitua l’espai de l’oci fora del Raval. En aquest recinte natural encerclat

per murs, Davidson assenyala que el dictador, que també ha assistit a la festa,

s’imbueix d’una aparença i característiques ferals.

A Ramona, adéu la Barceloneta que –de la mateixa manera que el Raval– és un

“barri abocat al carrer” (Roig, pàg. 134), es configura com un espai amb pro-

pietats liminars, un lloc d’oportunitat i de renovació, com ens diria la filòsofa

Elizabeth Grosz. És en aquest entorn, de delimitacions espacials i socials des-

dibuixades, on l’àvia Mundeta es troba amb el seu amant. L’àvia, en les seves

trobades furtives, fins i tot s’aventurarà més enllà, al parc de la Ciutadella, i el

seu descens al que la moral burgesa consideraria l’àmbit de la depravació i la

amoralitat es narrativitza i, el que és més important, s’espacialitza, per mitjà

del seu caminar per la ciutat. El camí que dibuixa la Mundeta recorda el traç

que fa la Cecília Ce al llarg de la ciutat, un trajecte que trenca les divisions exis-

tents entre centre i perifèria, i que vincula i unifica (Bru-Domínguez, pàg. 116).

Kathryn A. Everly ha estudiat l’obra de Roig i, malgrat reconèixer que l’autora

altera l’ordre cronològic i situa la dona en relació amb l’espai en comptes del

temps, la seva anàlisi se centra únicament en l’espai de la feminitat i la lluita

de l’autora pel reconeixement dins el món literari català. En el fragment se-

güent de Ramona, adéu: “tot en una mescla exultant de follia i de resignació, la

Mundeta pensava que Barcelona era una flor oberta i quasi cosmopolita que es

desfullava in eternum, plena de bellesa i de monstruositat; i que, més que una
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ciutat semblava una promesa de ciutat” (Roig, pàg. 102), Everly veu el desig

sexual de la Mundeta mare com un passat recordat i idealitzat (pàg. 119). La

crítica americana ignora que l’al·lusió al sexe femení comporta un nou signifi-

cat de l’espai urbà i la inscripció del desig sexual de la dona en la història de la

ciutat. La Mundeta mare està recordant també el moment d’obertura política

i social uns anys després de la República i la vitalitat de la ciutat:

“Quan anaven a parar a la Rambla i veia l’enrenou dels primers estrangers amb els vestits
de coloraines i les seves dones amb els pantalons d’ales amples, les venedores de la Bo-
queria i les botigues farcides de verdures i d’aviram, els mariners, les velles endolades, els
pintors que pintaven l’indefactible paisatge de la Rambla, els senyors amb barret i bastó,
els capellans i les dones de la vida.” (Roig, pàg. 119)

Sembla que el text i la veu són els únics aspectes que interessen a Everly, que

analitza aquests elements en relació amb el seu context cultural –l’espai naci-

onal– però acostuma a desatendre qüestions espacials. En suma, per a Everly,

l’espai femení i feminista en la narrativa de Roig es configura com un lloc

purament simbòlic (literari) situat al marge de referents físics, arquitectònics,

urbans o matèrics (espai).

En l’apartat anterior hem assenyalat l’ús simbòlic que fa Roig d’elements ar-

quitectònics –els balcons, les finestres i les galeries– que indiquen un punt de

transició entre l’espai públic i el privat. En altres casos la penetració del món

exterior a l’àmbit domèstic s’associa a la vulnerabilitat i la precarietat de l’ésser

humà en lloc de fer-ho a l’emancipació. Lunati ens ho explica en la seva lec-

tura del conte “Fragilitat de parets”, de Mercè Ibarz, en què la malaltia es re-

presenta per mitjà de la humitat i porositat de les parets (Lunati, pag. 22).

Les parets, els murs, les portes i les finestres no solament són estructures que

demarquen divisions territorials, sinó que funcionen com a punt de contacte

entre dos o més espais distints. El territori d’una ciutat, comarca, regió o país

està travessat i delimitat per innombrables línies divisòries que són, habitual-

ment, invisibles. Hi ha fronteres polítiques que no coincideixen amb les fron-

teres culturals o lingüístiques i, malgrat la inexistència d’estructures físiques

que indiquin la separació, per exemple, entre comunitats autònomes o regi-

ons, l’imaginari nacional està replet de línies frontereres. Els límits territorials,

culturals i lingüístics són una realitat per a aquells que habiten en localitats

frontereres.

La trilogia de Francesc Serés, publicada amb el títol De fems i de marbres (2003),

està ambientada a la Franja de Ponent, un espai rural i fronterer situat entre

dues llengües, dos tipus de vida i de cultures. La Vall innominada –escenari

i nucli central de l’acció en les novel·les– és un lloc inhòspit i erm, i els seus

habitants viuen sotmesos a les inclemències del temps i dependents dels rit-

mes que marca la terra. No obstant l’esterilitat d’aquest paisatge rural, el sòl

s’afigura com una font de vida, un espai mític i ancestral. A L’arbre sense tronc

(2001), Assís retorna a la Vall carregat dels llibres que ha acumulat durant la

seva estada a Barcelona, però una pluja torrencial li impedeix seguir el camí



© FUOC • PID_00212990 49 Espai, lloc i identitat en la narrativa catalana

sense malmetre’ls. Assís i el vell que l’ajuda caven un clot per soterrar els llibres

–es vincula la literatura a la terra– i protegir-los del diluvi. La relació amb la

terra és intensa, física i d’una gran qualitat tàctil.

D’altra banda, Una llengua de plom (2002), l’últim volum de la trilogia, comen-

ça amb la mirada d’un topògraf –un agrimensor– que arriba a una vall desha-

bitada per mesurar els terrenys. La imatge d’aquest personatge que mira, me-

sura i enregistra les característiques d’aquest paratge, ja despoblat, sintetitza

l’afany de Serés per abastar un paisatge i una forma de vida que està desapa-

reixent, de recuperar aquest terreny i deixar constància dels seus detalls i la

seva història. Perquè el paisatge rural de Serés està situat en les coordenades

del temps, és un món al marge que es manté viu en l’àmbit de la memòria.

Els seus personatges transiten entre espais, el camp i la ciutat, i no pertanyen

a cap sinó que estan situats en un món intermedi, distanciats, exiliats.

4.3. Exili, memòria i mite

Joan Nogué defineix l’espai geogràfic com un “espai existencial”, on els llocs

es materialitzen com a “porcions de territori carregades de significacions,

d’emocions i, per tant, plenes de significats per als éssers humans” (pàg. 31).

Encara més, Nogué entén l’espai geogràfic com una “immensa i atapeïda xar-

xa de llocs «viscuts», tots ells diferents” (pàg. 31). Així doncs, el geògraf no

solament afirma la dimensió temporal del lloc sinó que n’identifica l’afectiva.

La proposta que desenvolupa Nogué està basada en les teories de l’escola de

geografia humana que inaugurà Yi-Fu Tuan i que estudia les relacions que

s’estableixen amb els llocs a escala afectiva, sensorial, emotiva i simbòlica, i en

el treball de John Brinckerhoff Jackson, que parla dels vincles que un col·lectiu

estableix amb un lloc per mitjà de les festes populars o esdeveniments que la

comunitat hi celebra. Nogué explica que el desterrament és una ruptura que

afecta l’individu o el col·lectiu a escala emocional, ja que fractura el sentit de

vincle i continuïtat que s’estableix amb el territori. Segons el geògraf, aquesta

desvinculació es viu com una “pèrdua traumàtica del sentit de lloc” (pàg. 33).

En general, aquest trencament està relacionat amb els moviments migratoris i

el desplaçament forçat o exili, esdeveniments que comporten la relocalització

de l’individu o grup en espais que poden ser geogràficament i culturalment

molt diferents. Hi ha altres casos en què la pèrdua del sentit de lloc s’ha donat

arran de transformacions radicals i sobtades de l’entorn geogràfic més imme-

diat d’una comunitat. Aquests canvis dràstics també creen una desvinculació

o trencament en la relació personal, o bé col·lectiva, amb el territori viscut i

generen un sentiment de desorientació en què les relacions socials es deterio-

ren i el sentit de pertinença (geogràfica i social) es debilita.

Nogué indica que el conflicte territorial comporta conflictes psicològics i apli-

ca la fenomenologia –branca de la filosofia interessada en l’estudi de la consci-

ència i les relacions amb l’entorn– per a explicar com s’habita un lloc i el sentit

de la pertinença cultural i territorial. La migració i l’exili, ens diu el geògraf,

causen un sentiment de dislocació en què l’espai es difumina i perd nitidesa.
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L’arribada de Mimoun a Catalunya –emigrant nord-africà i protagonista de la

novel·la, L’últim patriarca (2008), de Najat El Hachmi– il·lustra aquest darrer

punt. Els edificis i els llocs s’esvaneixen, l’entorn és sempre difús i, fins i tot,

desenfocat:

“els edificis de tons grisos s’enfilaven tan amunt que no tenia temps de cercar-ne el final
amb la mirada des del vidre de la seva finestra. I se succeïen l’un al costat de l’altre sense
deixar mai cap buit entre ells; semblava que la seqüència hagués de ser infinita. Per molt
que maldés per veure el final dels carrers en l’horitzó, no ho aconseguia.” (El Hachmi,
pàg. 79)

L’impacte de l’exili i el sentiment de dislocació en la producció literària cata-

lana han estat estudiat exhaustivament, sobretot arran de la desfeta de l’any

1939 i les conseqüències que tingué a escala cultural, política i social. The the-

ory of the novel, del filòsof marxista hongarès, György Lukács, és un precursor

del pensament existencialista que dominaria l’escenari cultural i filosòfic de

després de la Segona Guerra Mundial. El sentiment d’angoixa, l’angst alemany,

és aplicable al sentit de dislocació que tots els autors van viure i la majoria va

literaturitzar.

Després d’anys d’una activitat literària destacada, caracteritzada per l’humor

i l’erotisme, l’escriptor Francesc Trabal, com molts dels seus contemporanis,

segueix el camí de l’exili, primer a França i després a Xile. Trabal visqué una

vida inestable a Mèxic, on publicà la seva darrera novel·la, Temperatura (1947),

considerada la seva obra més ambiciosa, en què l’autor incorpora elements i

tècniques cinemàtiques que s’acosten a la ciència-ficció. L’espai imaginari en

l’obra de Pere Calders recull de Trabal l’ús d’elements sobrenaturals. Calders

es va exiliar a Mèxic durant més de vint anys, on escriuria els seus millors tex-

tos, entre els quals destaquem el recull de contes Cròniques de la veritat oculta

(1955). Aquí, Calders configura una realitat i paisatge imprevisibles que con-

trasten amb allò que és mesurable i palpable. En el primer relat, ‘El desert’, el

dolor físic del personatge principal, l’Espol, i la possibilitat de la seva mort,

s’emmarquen en un paisatge canviant. A casa seva l’Espol arrossega els peus i

es recolza als mobles, aferrant-se als objectes domèstics per combatre la sensa-

ció que la vida se li escola pel puny de la mà dreta, de la mateixa manera que

la sorra de les dunes del desert s’esllavissa i va transformant, constantment,

el paisatge.

Mercè Rodoreda també conreà el gènere del conte, especialment durant els pri-

mers anys d’exili. En la col·lecció La meva Cristina i altres contes (1967) l’entorn

natural sovint mediatitza la transformació física de l’individu i accentua, en

alguns casos, la seva alienació, i en altres, el sentiment d’alliberació. Ja hem fet

referència al mariner abjecte, protagonista principal del conte que dóna nom

al volum, el qual torna a néixer en un poble que li és aliè i està habitat per un

col·lectiu que no li vol reconèixer la identitat. En “El riu i la barca”, l’aigua es

converteix en el nou hàbitat per al personatge del conte, que s’ha tornat peix.
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La meitat de l’ànima (2004), de Carme Riera, és una novel·la en què la cerca

de la identitat està lligada a la recuperació de la memòria, i en què la ciutat es

configura com “l’espai de la recerca i l’espai cercat; és l’espai del record i l’espai

recordat; és un espai que pel caràcter palimpsèstic té la capacitat de representar

tant la realitat de la postguerra com l’actual” (Łuczak, pàg. 137). En l’obra de

Riera, el poder evocador de la memòria es posa en dubte: per contra, Moix, a

El dia que va morir Marilyn, utilitza les mirades distants de quatre personatges

per dibuixar una imatge calidoscòpica de la ciutat. Tal com assenyala l’autor

mateix, la novel·la és la història d’un món evocat des de lluny (Moix, pàg.

138), on la diversitat de memòries creen imatges de Barcelona que es comple-

menten, se solapen, o bé s’oposen:

“en llurs històries, diferents parts de la ciutat cobren plasticitat, es transformen, s’oposen
les unes a les altres, desapareixen com a realitats físiques o bé s’esvaeixen com un som-
ni” (Łuczak, pàg. 119).

Les ciutats que cadascun d’aquests personatges evoca per mitjà de la memòria

són espais viscuts, fluids i canviants que entren en conflicte amb la ciutat de

la memòria oficial.

Barbara Łuczak fa una lectura de les quatre veus en la novel·la de Moix per

mitjà de la dialògica de Bakthín –que entén el text com una estructura crono-

tòpica i discursiva– i sosté que el diàleg entre els personatges “s’inscriu també

en la imatge de l’espai de la ciutat” (pàg. 119). L’experiència individual, ens

diu Łuczak, es cristal·litza en l’espai urbà i va teixint un text urbà que és perso-

nal i únic. A Marilyn, el barri burgès, l’Eixample, es materialitza com a símbol

de la incapacitat d’acceptar la realitat social i política de després de la guerra i

es converteix en un reducte governat per valors anacrònics (pàg. 120). D’altra

banda, els voltants de la ronda de Sant Antoni es configuren en la memòria

dels pares com un espai d’oci i de passions viscudes però també de pobresa

(pàg. 121).

La meitat de l’ànima forma part d’un conjunt de novel·les que inclou Dins el

darrer blau (1994) i Cap al cel obert (2000), on Riera tracta el tema de la memòria

des de perspectives i espais diferents. Luisa Cotoner ha estudiat la funció de

l’espai en la recreació de la història a Dins el darrer blau, i afirma que el secre-

tisme i la voluntat d’ocultar es configuren en la primera escena del llibre per

mitjà d’una ciutat illenca emmurallada –referència clara a la insularitat–, un

hort-jardí encerclat i l’interior laberíntic d’una casa. Segons Cotoner, les cor-

respondències que Riera estableix entre l’espai geogràfic i el personal sustenten

l’argument de la novel·la, intensifiquen el secretisme, alhora que mantenen

l’atenció del lector (Cotoner, pàg. 34-35). Destaquem les estructures arquitec-

tòniques –les muralles, els encerclats, passadissos, laberints o soterranis– que

separen, demarquen el perímetre i amaguen. En aquest cas, aquest conjunt

de línies divisòries emfatitzen la segregació i l’aïllament dels perseguits. A Cap
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al cel obert la insularitat balear se substitueix per la caribenya, i les fronteres

geopolítiques es redibuixen dins d’un nou marc –o espai colonial– per mitjà

del qual l’autora qüestiona nocions de pàtria i identitat.

Amb aquestes tres novel·les Riera desfà les línies que separen la realitat de la

ficció, la història de la memòria, l’espai material del mental, i configura noves

cartografies literàries i identitàries. Tanquem aquest apartat amb dos espais

mítics –records d’un espai o hàbitat idealitzat–, tots dos situats a l’illa de Ma-

llorca. A Bearn o la sala de les nines (1961) Llorenç Villalonga construeix un

reducte on es preserven els valors aristocràtics mallorquins. El món de Bearn

constitueix un anacronisme davant els nous corrents de pensament i estruc-

tures econòmiques que estan transformant l’illa i que es veuen com una font

desestabilitzadora de la fàbrica social i cultural illenca. Baltasar Porcel recrea,

des de la memòria i la distància, un mite del paisatge de la infància, un lloc

herètic i rural. Andratx és l’escenari de les novel·les Solnegre (1960), Difunts

sota els ametllers en flor (1970) i Cavalls cap a la fosca (1975), un indret i uns

personatges insulars i arrelats al passat (Arnau, pàg. 96-98).

4.4. Espais exòtics, viatges i la consciència nòmada

En el seu influent llibre, Orientalism (1978), Edward�Said identificava les di-

nàmiques sexuals que es posen en marxa quan el món oriental és l’objecte de

la mirada occidental. Said argumentava que l’imaginari occidental construeix

l’orient com un espai femení, penetrable i, en conseqüència, mal·leable. El

món occidental, deia Said, presenta una imatge distorsionada, irracional i fe-

ble de l’est, que contrasta amb el vigor occidental i la seva característica raci-

onalitat i masculinitat. Segons Said, Europa construïa la diferència, alteritzava

i sexualitzava l’orient, per afermar uns atributs o essència cultural inherent.

La proposta de l’intel·lectual americà d’origen palestí ha estat durament con-

testada per orientalistes i historiadors prestigiosos, com Bernard Lewis i Nikki

Keddie, respectivament. En general, les objeccions que s’hi han fet se centren

en l’estructura binària de la seva teoria o bé en la manca de referències als

estereotips de l’Occident que circulen per l’Orient. No obstant la crítica, Ori-

entalism es considera un dels textos fundacionals de la disciplina dels estudis

postcolonials, una branca d’estudi a la qual també han contribuït l’influent

pensador Homi K. Bhabha, que ha desenvolupat conceptes com l’hibridisme

i la diferència, i la filòsofa Gayatri Chakravorty Spivak, autora del conegut

assaig Pot parlar la subalterna? La rellevància del postcolonialisme en l’estudi

de l’espai està, com en molts altres àmbits teòrics que hem anat veient, en

la mirada. En aquest cas, és una mirada fetitxista, que sexualitza i alteritza el

territori no europeu.

En la literatura catalana destaquem la mirada idiosincràtica d’Aurora Bertrana

–una dona aventurera i una gran viatgera–, que va encetar la seva carrera lite-

rària amb el llibre Paisatges oceànics, publicat l’any 1930, en què recollia visi-

ons i interpretacions de la seva estada a Tahití. Bertrana viatja, observa i narra

els espais i costums desconeguts i, d’aquesta manera, amplia els horitzons ge-
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ogràfics de la narrativa catalana. La seva obra es construeix des de la perspec-

tiva d’una dona viatgera i moderna, de mirada antropològica. De fet, podríem

dir que Bertrana feminitza la mirada d’occident envers els paisatges exòtics i

llunyans, una mirada que Said qualificava de masculina, racional i fetitxista.

Aquesta nova forma de mirar es posa en evidència en les seves descripcions de

dues dones marginades: Turei, una jove prostituta, i una dona de la noblesa

local i d’edat considerablement avançada. Bertrana reescriu el tòpic literari de

la dona prostituta –habitualment figurada com l’encarnació de l’alteritat de

l’espai exòtic– i trenca amb l’arquetip de la dona maori, un dels mites estètics

de la Polinèsia i motiu recurrent en la pintura de Paul Gauguin. L’autora des-

criu Turei, mare de quatre fills i “dona sana i sense complicacions malaltisses

ni literàries” (Bertrana, pàg. 64-65), amb delicadesa i tendresa.

Malgrat el seu punt de mira, més aviat crític amb la seva cultura, Bertrana és

conscient dels vincles que la uneixen amb l’occident:

“El correu és el sol lligam nostre amb la civilització. L’esperem amb els ulls i l’ànima
fitats en l’occident menyspreant la saviesa eterna i sobirana de la mare Natura. [...] Som
impotents contra el tòxic de les ciutats europees o americanes, el portem a la sang com
un microbi hereditari, i no pensem que allí, darrere nostre, la selva solitària és un món
tancat curull de fruits i aigua pura, de bellesa i serenitat” (pàg. 26).

Ara bé, la mirada de Bertrana no s’escapa de la tendència a exotitzar els parat-

ges llunyans que visita. Els seus contemporanis van qualificar la seva obra de

lectura fàcil i agradable però inferior a la millor tradició del gènere de viatges.

Una de les figures viatgeres d’inconfusible mirada i estil propi fou

l’empordanès Josep Pla. Corresponsal de premsa per a La Publicitat, La Veu i

El Sol, Pla visqué prop de vint anys a l’estranger i va passar llargues estades a

les principals ciutats europees. De Pla s’ha dit que va ser el primer escriptor

modern de llibres de viatges en català, però la seva obra literària és molt ex-

tensa i variada i l’autor està considerat un dels prosistes més importants de la

narrativa catalana. Els seus primers llibres són reculls de cròniques de viatges,

observacions clares i precises i d’adjectivació exacta. Pla visita París –ciutat as-

sociada a les pràctiques de flâneurie– al començament dels anys vint, i recull

les seves impressions de la ciutat a Notes sobre París (1920-1921):

“És un barri que m’agrada moltíssim. M’agrada perdre’m pels seus carrerons i per les seves
avingudes. El bulevard Saint-Michel és, per a mi, un dels més agradables de París. [...]
En els carrerons, entro i surto per les boutiques que tenen estampes, que m’agrada de mi-
rar, per les llibreries de vell, polsoses i humides, que m’atrauen indefectiblement.” (pàg.
139-40)

Carme Riera ha dit de Pla que era “enormement finestrer” (Riera, 1995, pàg.

13). Segurament era aquesta tendència a la xafarderia que el conduïa als bars

i als cafès de les ciutats que visitava, on no solament contemplava la manera

de viure sinó que establia conversa i es barrejava amb la gent que freqüentava

aquests establiments.
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Fins ara hem vist alguns exemples de dislocació, causats per l’exili, o bé

d’escriptors que han enregistrat observacions de localitats més o menys llu-

nyanes, com seria el cas de Bertrana i Pla. Altres han ambientat la seva obra

en altres països o regions. Imma Monsó, per exemple, ubica la seva primera

novel·la, No se sap mai (1996), a Alsàcia, i la següent, Com unes vacances (1998),

a Normandia, al nord de França, on la protagonista –una psiquiatra– s’escapa

del tedi de la seva vida barcelonina. Cal considerar, però, la manera com els

moviments migratoris de les darreres dècades han afectat la configuració de

l’espai identitari en la narrativa catalana, i preguntar-nos si la mirada orienta-

lista de què parla Said és aplicable a alguns dels textos que han sorgit arran

de l’intercanvi cultural que s’ha establert, per exemple, amb països del nord

de l’Àfrica. No solament ens referim als espais híbrids que s’han creat a molts

indrets del país a conseqüència de la immigració nord-africana, sinó que ens

interessa la mirada d’aquests individus envers el seu lloc d’origen.

L’últim patriarca (2008), de Najat El Hachmi –escriptora catalana d’origen ama-

zic–, exemplifica la reconfiguració de la mirada orientalista. La novel·la, guar-

donada amb el prestigiós premi Ramon Llull el mateix any, ha estat objecte

d’estudis que s’han centrat en dos eixos temàtics: la construcció del gènere i

la sexualitat, i la identitat i la diferència; en canvi, la construcció de l’espai o

bé el trànsit entre localitats, han estat, en gran part, desatesos. La imprecisió

geogràfica és una constant en la novel·la. Mimoun –el patriarca nord-africà–

prové d’una “capital de província” (El Hachmi, pàg. 79) i s’instal·la en una

ciutat, capital de comarca catalana. En l’apartat anterior hem assenyalat que

en la novel·la l’entorn geogràfic acostuma a ser desenfocat i difús, tal com in-

dica la narradora i filla de Mimoun: “familiar i alhora inconegut” (pàg. 248).

La configuració del lloc en la novel·la d’El Hachmi respon a la mobilitat i fluï-

desa de la identitat dels seus personatges, i també reflecteix el seu nomadisme,

confusió i dislocació.

La pensadora feminista Rosi�Braidotti ha defensat la necessitat de desenvolu-

par un sistema teòric que estigui en línia amb el context crític de la postmo-

dernitat, i doni un espai a les formes d’identitat global i transnacional. Així

doncs, Braidotti s’oposa a la idea del migrant o l’exiliat com una metàfora de

la identitat femenina, una posició que la crítica feminista americana dels anys

noranta va adoptar respecte a la narrativa de Mercè Rodoreda, per exemple.

Per a Braidotti la identitat de l’exiliat està definida en termes d’absència, fet

que no permet que hi hagi un posicionament de resistència i crítica a l’entorn

sociopolític (pàg. 21). El nòmada que proposa la pensadora i assagista femi-

nista descriu una condició epistemològica, un tipus de coneixement que no és

fix o que rebutja ser fixat. La consciència nòmada, per tant, s’esdevé per mit-

jà de la renegociació constant dels paràmetres geopolítics, històrics i socials

que defineixen o condicionen la identitat. Aquesta és una identitat fonamen-

talment espacial perquè insisteix a establir una relació activa amb els espais

sociopolítics i, més concretament, amb els fluxos de poder que els regulen.

Les aproximacions teòriques de Braidotti han estat aplicades a lectures de la

construcció de l’espai en l’obra d’Ibarz (Lunati) i Rodoreda (Bru-Domínguez).
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Hem d’afegir que podríem situar la narrativa d’El Hachmi en la categoria de

la consciència nòmada, és a dir, una identitat que existeix o esdevé a cavall

entre identitats, tradicions, comunitats i localitats.
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