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Observant la línia. 

Una introducció a Revelar la Frontera

«Il n’y a de vie que dans les marges.» 

Honoré de Balzac
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Quantes vegades a la nostra vida ens hem trobat en la complexa situació d’haver de 

escollir entre dues opcions? Fa l’efecte que qualsevol assumpte que ens afecti com a 

éssers humans es veu condicionat per la ponderació de dues variables que el fan 

bascular. Aquesta cruïlla ha rebut una infinitat de noms: els dos cantons de la moneda, 

el ying i el yang , les cares ocultes de les coses..... Tots aquests binomis prenen sentit 

gràcies a una entitat que anomenem frontera i que segrega i completa de manera 

simultània els dos pols. No és gaire complicat afirmar, doncs, que la nostra existència 

està composada per conceptes en contrast, per llocs comuns construïts en base a un 

antagonisme. I tampoc trobaríem gaires objeccions a l’afirmació que com a espècie 

humana passem la major part del temps intentant posar en dubte o idolatrant aquestes 

nocions que en resulten de la separació.  

L’objectiu principal d’aquest treball és donar respostes a la manera com s’articula la 

noció de frontera tant a nivell geogràfic com emocional i conduir aquestes reflexions cap 

als dos extrems físics dintre de l’espai administratiu corresponent a la ciutat de 

Barcelona. Considerem que la frontera té un paper fonamental en la construcció de les 

nostres identitats personals i col·lectives. Però el seu caràcter autoreferencial i la seva 

naturalesa polisèmica la fan difícil de definir. Per aquest motiu i atenent a que les 

múltiples aproximacions acadèmiques a la noció del límit han aportat tants dubtes com 

respostes, hem decidit aproximar-nos a la frontera a través del discurs artístic. Amb això 

volem plantejar respostes tot mostrant el veritable potencial dels llenguatges creatius 

com a forma de coneixement que ens ajuden a comprendre la realitat. En aquest viatge 

que hem anomenat Revelar la frontera. La creació de límits entre Pedralbes i Ciutat 

Meridiana, tractarem de conformar un espai comunicatiu que abordi tant els conceptes 

generals, a través d’una exposició teòrica, com un tractament artístic que disseccioni 

amb detall les realitats d’aquests dos barris barcelonins. 

L’ús del verb revelar en el nostre títol no és casual sinó que atorga la natura ambivalent 

al nostre assaig ja des del mateix inici. «Revelar» disposa de varies accepcions al 

Diccionari d’Estudis Catalans. Essencialment aquest verb apel·la a l’acció de fer conèixer 

les coses i també al moment en que algunes d’aquestes coses es fan visibles (dintre del 

procediment de revelat de pel·lícula fotogràfica). Aquesta dualitat en el significat 
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planteja la primera trampa polisèmica del llenguatge de les moltes amb les que 

ensopegarem durant aquestes pàgines. I diem polisèmica perquè malgrat que algú 

pogués afirmar que fer conèixer i fer visible són sinònims, una institució del prestigi 

acadèmic de l’Institut d’Estudis Catalans li atorga dues accepcions diferents en el seu 

diccionari normatiu. Per aquest i d’altres motius ens analitzarem les imperfeccions del 

llenguatge a l’hora de copsar el que ens envolta. 

Susan Sontag, que potser encara no assoleix la categoria d’autoritat acadèmica però que 

compta amb una altíssima reputació en el camp de les arts, afirmava al seu llibre On 

Photography: «the painter constructs, the photographer discloses» (SONTAG. 2008). 

Segons aquestes paraules, la pintura s’encarregaria de construir (realitats, espais, 

mentalitats, identitats...) mentre que la fotografia les donaria a conèixer, les revelaria. 

Nosaltres, però, estem convençuts de que la fotografia construeix (realitats, espais, 

mentalitats, identitats...) justament perquè les mostra, les treu de la foscor, les revela. 

Un dels nostres objectius serà demostrar-ho a través d’aquestes pàgines tot aportant 

llum a la jerarquia que es va establir entre la literatura i la fotografia des de l’aparició 

d’aquesta última i que la va relegar durant molts anys a una funció purament 

representativa de la realitat. 

Precisament aquesta realitat que ens envolta s’ha vist afectada per l’arribada inesperada 

de la crisi del Coronavirus. A banda de les exigències del confinament i de la mutació de 

la nostra quotidianitat, la pandèmia ha reobert un cop més el debat al voltant de les 

fronteres. Polítics de totes les ideologies han afirmat que el virus no entenia de fronteres 

mentre anaven segellant tots els accessos als seus països per terra, mar i aire. 

Sincerament, si alguna cosa podem agrair a aquest virus que ha modificat els nostres 

hàbits de vida és aquesta claredat per a oferir-nos exemples de com de substancials son 

les fronteres per a l’ésser humà.  

Pel que fa al plantejament metodològic del nostre treball, teníem clar que abordar 

aquesta temàtica fronterera ens exigia apel·lar al seu caràcter híbrid i en constant canvi. 

Aquesta fesomia canviant unida al camp d’investigació de proporcions infinites que 

planteja el propi concepte de frontera ens ha abocat a l’ús de diferents disciplines per a 

arribar a l’objectiu de posar llum a la temàtica escollida. Si a això afegim el nostre 

bagatge interdisciplinari alimentat pel Grau d’Humanitats és ben evident que la solució 
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no era un altra que recórrer al major nombre de llenguatges per tal de poder ampliar el 

camp de visió i arribar a conclusions el més profundes possibles.  

Com a resultat doncs, d’aquest plantejament, el nostre Treball de final de Grau s’articula 

en dos grans blocs. Per una banda trobem un marc teòric que hem emplaçat a l’inici del 

document i que hem dividit en tres apartats. El primer d’aquests queda reservat a 

l’intent de definició d’aquest concepte tan inabastable com és la frontera. Com 

apuntàvem més a dalt, a banda de la natura heterogènia del límit, cal revisar els 

mecanismes del llenguatge per adonar-se que les revelacions basades en una fe cega en 

aquest codi lingüístic poden dur-nos a engany. I per tal de obrir el prisma dels nostres 

intents definitoris hem provat de traçar un petit panorama històric de la frontera. 

El segon apartat del marc teòric el dediquem a l’examen dels mètodes amb els que 

pretenem superar les barreres que una aproximació tradicional al concepte del llindar 

ens ha ofert fins ara. Per aquest motiu, cal trobar eines diferents a l’hora d’intentar 

configurar un nou discurs de recerca. Això ens durà a l’escrutini del model 

interdisciplinari de coneixement i a la destrucció de la jerarquia històricament establerta 

entre literatura i fotografia. La nostra intenció, com veurem més endavant, és explotar 

plenament els recursos d’aquestes dues disciplines sense supeditar el missatge d’una a 

la altra i potenciant la gran varietat de matisos que cadascuna d’elles ens pot oferir.  

El tercer punt del nostre marc teòric el dediquem a la presentació de la ciutat com a un 

espai essencialment fronterer. Això propiciarà l’examen de les dues realitats que 

pretenem confrontar: Ciutat Meridiana i Pedralbes. Però provarem de no caure en els 

tòpics sinó traçar els possibles paral·lelismes que distancien encara més aquests dos 

universos encabits dintre de la mateixa ciutat. 

No tindria gaire sentit parlar del potencial infinit dels codis creatius com a mitjà de 

coneixement i simplement dedicar-nos a establir conceptes teòrics al voltant d’aquesta 

idea. Per aquest motiu, el segon bloc del nostre Treball de final de Grau que hem 

anomenat Marc Pràctic queda consagrat a dos relats creatius que aporten detalls més 

que considerables respecte a l’establiment de les fronteres a les que s’ha fet esment 

durant el bloc teòric. La no inclusió de cap referència ni nota respecte a aquests exercicis 

creatius ni la inclusió de cap conclusió final reafirmen el caràcter autònom del 
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llenguatges artístics com a autèntics documents que ens permeten entendre més enllà 

de formulacions teòriques que sempre acaben matisant allò que la creació diu amb més 

força i profunditat. 

Ha arribat l’hora. Donem un pas endavant, abandonem aquest territori dels 

prolegòmens i franquegem la línia que ens dona la benvinguda a un univers 

transformador tot perfilant les línies que el delimiten i que, al seu torn, ens defineixen.
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A. CONCEPTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«On m’a raconté une fois l’histoire du tracé dans une 

région rurale entre la Pologne et l’Union Soviétique en 

1945 ; une commission mixte d’officiers est allée voir une 

famille de paysans dans une ferme parce qu’on hésitait 

un peu sur le tracé, qui passait soit à droite soit à gauche 

de la ferme. L’officier soviétique, assez bienveillant, a 

demandé au paysan où il voulait être et celui-ci a 

répondu qu’il en parlerait à sa femme. Le lendemain 

matin, la commission polono-soviétique de démarcation 

de la frontière est revenue voir le paysan, qui a dit : « Ma 

femme me dit que c’est quand même mieux qu’on soit 

en Pologne, parce qu’à l’Est il fait plus froid » 

 

Des fronts aux frontières en Europe et ailleurs.  

Michel Foucher.
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1. DEFINIR LA FRONTERA 

 

La nostra existència està regulada per infinitat de llindars: els que una administració 

pública ha establert, aquells que construeixen un seguit de lleis morals que qualsevol 

credo religiós ha escampat, els que s’insereixen dintre del codi lingüístic que fem servir 

o els relatius a les regulacions econòmiques presents al supermercat de la cantonada 

com dintre dels grans acords de col·laboració transnacional. Tots aquests àmbits tracen 

límits que regulen la nostra existència, que ens determinen i perfilen els nostres marges, 

uns llindars que no és recomanable traspassar i que han estat construïts per tal que, al 

ser franquejats, ens facin entrar en conflicte amb nosaltres mateixos.  

 

 

1.1 Un virus entén de fronteres? 

 

La crisi generada pel Covid-19 ha provocat que la humanitat (i més contretament, el 

Nord Global) reforci el concepte de frontera. Per exemple, el sempre idíl·lic i exemplar 

espai Schengen, un edèn en el que els límits semblaven esvair-se per al bé de la 

ciutadania europea, sembla diluir-se instantàniament, contradient les aspiracions a 

espais de lliure circulació de (segons quines) persones i (determinades) mercaderies. Els 

caps d’estat europeus s’afanyen a repetir que el virus «no entén de fronteres» mentre 

segellen els límits del territori. Pot ser que l’expansió del Coronavirus serveixi per tal de 

definir la frontera o potser afegeix un grau més de complexitat a aquesta tasca?. 

Com veurem més endavant, les fronteres que separen un territori d’un altre no són res 

més que una estratègia dels individus per tal d’entendre el que els envolta. Aquesta 

concepció fragmentada de l’espai és una clara projecció de la pròpia percepció com a 

éssers en un intent de convertir el nostre entorn en un ecosistema més comprensible. 

En aquest sentit, trobem molt acurat el plantejament que exposa el filòsof i escriptor 

Paul B Preciado en un article publicat al diari El País:  
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«La Covid-19 ha desplazado las políticas de la frontera que estaban teniendo lugar 

en el territorio nacional o en el superterritorio europeo hasta el nivel del cuerpo 

individual. El cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio vivo y como entramado de 

poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el 

nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos 

diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y 

guerra frente al virus. La nueva frontera necropolítica se ha desplazado desde las 

costas de Grecia hasta la puerta del domicilio privado. Lesbos empieza ahora en la 

puerta de tu casa. Y la frontera no para de cercarte, empuja hasta acercarse más y 

más a tu cuerpo. Calais te explota ahora en la cara. La nueva frontera es la mascarilla. 

El aire que respiras debe ser solo tuyo. La nueva frontera es tu epidermis. El nuevo 

Lampedusa es tu piel.»1 

 

Aquestes reflexions introdueixen a la perfecció nocions que anirem abordant durant 

aquest marc teòric com són la permeabilitat de la frontera des de la dimensió física en 

forma de límits territorials fins a la concepció personal, establint línies de comportament 

que no ens permetem franquejar. 

La humanitat, impulsada una vegada més, pel pànic a allò desconegut (en aquest cas 

una infecció vírica) construeix ràpidament murs. Si bé les mesures de confinament han 

estat establertes per les administracions polítiques, les reaccions airades contra la 

violació del confinament per part d’alguns individus demostren com d’integrat tenim el 

concepte de frontera en els nostres imaginaris i fins on estem disposats a arribar per 

defensar el nostre àmbit territorial.  

Tot i que com a individus integrats en un teixit socioeconòmic podem arribar a creure 

que les fronteres (tant les que creiem que hem acceptat perquè pensem que ens 

protegeixen com aquelles que ens són invisibles i que ni tan sols percebem) actuen com 

a mer separador. Malgrat això, cal tenir en compte que la tensió que pot generar una 

frontera no és ni de bon tros comparable «al pavor que produce imaginar que no las 

hubiera» (DELGADO .1999: 104). L’omnipresència d’aquests límits i la importància que 

 
1 PRECIADO, Paul B. (28/03/2020). Aprendiendo del virus. El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html 

https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html
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els atorguem fan de la frontera un terme de natura complexa. Això és degut, com 

apuntàvem a dalt, tan a la forta vinculació amb la idea identitària dels individus i 

societats com per la seva dimensió universal que abasta àmbits científics i de caire 

abstracte. Tot això fa que ens trobem davant d’un concepte de difícil categorització.  

 

 

1.2 Les dificultats en la definició 

 

Una definició planteja dificultats perquè ha de traçar imatges comprensibles per a la 

majoria d’usuaris del terme que es pretén explicar. Tenint en compte la infinita varietat 

de punts de vista personals i consideracions pròpies de cada individu, el panorama per 

assolir un consens en el significat d’un concepte sembla una tasca, d’entrada, bastant 

feixuga. El cas que ens ocupa no n’és una excepció.  

A primer vista ens sembla difícil d’explicar perquè és tan complicada de definir una noció 

tan pròpiament humana com és la frontera. La nostra concepció d’aquest terme s’ha 

edificat, entre molts d’altres, sobre fonaments antropològics, sociològics, geogràfics, 

econòmics i polítics que han acabat conferint-li un caràcter abstracte. Així doncs, 

malgrat que una frontera pot arribar a ser una entitat física que som capaços de tocar 

amb les nostres mans, disposa d’un pes molt més conceptual en les nostres ments del 

que acostumem a imaginar.  

Tots aquests factors ens condueixen cap a la seva natura auto referencial, és a dir, que 

intentar definir no és una altra cosa que dibuixar fronteres que ens ajudin a categoritzar 

i a discriminar idees. Aquesta paradoxa queda perfectament exposada en les paraules 

del pensador Etienne Balibar: 

 

«La idea de una definición sencilla de aquello que constituye una frontera es, 

por definición, absurda: marcar una frontera es, precisamente, definir un 

territorio, delimitarlo, y así registrar la identidad de ese territorio o conferirle 

una. A la inversa, sin embargo, definir o identificar, en general, no es otra cosa 
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que trazar una frontera, asignar límites o fronteras (en griego, horos; en latín, 

finis o terminus; en alemán, grenze; en francés, borne). El teórico que intenta 

definir qué es una frontera corre el riesgo de dar vueltas en círculo, ya que la 

misma representación de la frontera es la precondición para cualquier 

definición.» (MEZZADRA-BRETT. 2017: 36) 

 

 

Com veurem en capítols posteriors, la pròpia naturalesa definitòria del terme afegit a 

les mancances que el propi llenguatge planteja pot afegir encara més dificultats a la 

complicada tasca inicial de proveir d’una definició acadèmica el concepte que ens ocupa. 

Podem, doncs, descartar la idea d’una definició unívoca i indiscutible i adreçar les 

nostres forces cap a l’intent de traçar línies que delimitin un territori de treball possible. 

Per aconseguir avançar caldrà buscar algun paratge que ens ofereixi una vista 

panoràmica de l’espai de treball. Afortunadament les idees de Zygmunt Bauman ens han 

proporcionat una magnífica atalaia des d’on poder començar a aportar llum. Per al 

desaparegut pensador polonès, la frontera és allò que separa i connecta al mateix temps 

les cultures (BAUMAN. 2004). Segons aquest punt de vista, l’ambivalència ha de ser 

present en totes i cadascuna de les consideracions que aportem a propòsit dels límits. 

Aquest terme d’ambivalència serà clau en el desenvolupament del nostre treball ja que 

les nostres recerques i els plantejaments creatius que hem establert ens condueixen de 

manera recorrent cap a aquesta dualitat confrontada que sembla paradoxal però que 

explica amb profunditat la essència humana. 

La concepció baumaniana de frontera trenca amb dues de les creences més vinculades 

a aquest terme. Per una banda deixem d’entendre la frontera únicament com una línia 

divisòria (en una interpretació purament cartogràfica) per passar a considerar-la un 

territori franquejat pels diversos límits que modifiquen de manera simultània tan el 

territori demarcat com les persones que hi transiten o romanen. Per l’altra banda, 

estableix el caràcter separador i convergent del terme. A priori, la funció separadora de 

la frontera sembla ser la més estesa en el nostre imaginari però les teories d’en Bauman 

ens fan reflexionar a propòsit de, novament, l’ambivalència de les funcions dels límits. 

Podríem afirmar, doncs, que aquests doten de sentit les entitats que separen (i 
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connecten) construint un negatiu sobre el qual les identitats que hi resideixen poden 

bastir les seves pròpies línies definitòries. Tal com l’antropòleg noruec Frederik Barth 

afirma, les fronteres no es dibuixen per separar les diferències sinó que, al traçar-les, 

comencem a buscar tot allò que diferencia el que es troba a cada banda (BAUMAN. 

2004). Les separacions, per tant, no pretenen delimitar únicament espais sinó que 

busquen consolidar les identitats que contenen, edificant trets diferencials que els 

distingeixin dels que queden a l’altre costat, aixecant un tel de desconeixement envers 

l’altre que faciliti la consolidació de l’alteritat. 

 

 

1.3 La creació de la frontera 

 

Si després d’haver-nos referit a la naturalesa purament humana de la frontera ens 

remetéssim als seus orígens, semblaria del tot obvi determinar que les fronteres neixen 

amb i dels éssers humans. Però una breu reflexió al respecte ens fa qüestionar-nos 

aquesta conclusió perquè els límits que establien els accidents geogràfics imposaven 

una organització de les espècies que habitaven la Terra prèviament a l’aparició de 

l’homo sapiens. De fet aquests llindars naturals han estat utilitzats en alguns casos per 

la humanitat per tal de reforçar la funció separadora o fortificadora de la frontera en 

termes administratius. Tot i això, si ens referim al caire metageogràfic del límit, podem 

garantir que la frontera existeix només quan hi ha un subjecte que la construeix, ja sigui 

observant-la, erigint-la o defensant-la. 

L’establiment de territoris delimitats i que l’individu entén com una part important de 

la seva identitat obriran noves vies d’interpretació de la frontera. Quan l’ésser humà 

estableix qualsevol mena de frontera també la comença a patir. Com si d’un truc de 

màgia es tractés, aquella persona que aconsegueix traspassar un confí (i també aquella 

que no aconsegueix franquejar-lo) pateix una mutació.  

Així doncs, el nostre focus ha passat de la consideració més general del límit, fins a 

l’establiment de llindars a nivell geogràfic per a acabar posant el focus en les fronteres 
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de l’ésser, aquelles que un cop integrades són ben difícils de superar. La categorització 

de la frontera ve determinada, en aquest últim cas, per la creació d’una alteritat (que 

pot residir dintre d’un mateix) que té tendència a rebutjar tot allò que considera 

desconegut.  

Un cop establert el subjecte creador de la frontera, ens preguntem què és el que 

l’empeny a construir-la. En aquest sentit, sembla evident que el motor que regeix les 

relacions entre les fronteres i els individus és la por: la por a allò desconegut, la 

vulnerabilitat, la desprotecció, la invasió i l’extermini. Si la por està present, si el caos 

s’aproxima, la solució que a priori sembla més efectiva és el mur, la restricció, el 

control... En aquest context, la frontera desplega tot el seu potencial com a «mecanisme 

creador de sentit. Com a configuració del poder, marca els esperits i els cossos dels 

individus, determina la nostra pertinença a la ciutadania i ens recorda que tenim una 

identitat atorgada.» (RAMONEDA. 1987: 113)  

La frontera identifica i conseqüentment, protegeix. Allò que desconeixem és una clara 

amenaça i davant d’això, ens atrinxerem per tal de reforçar la idea que tenim de 

nosaltres mateixos. El concepte de fugida aplica en aquells casos en els que com a 

individus som conscients de la naturalesa impositiva de la frontera. Transgredir-la podrà 

significar un reforç en la pròpia personalitat. Però en els casos en els que el límit hagi 

estat imposat i assimilat, el mateix individu serà el responsable de fortificar l’espai de 

seguretat que s’ha creat al seu voltant. Potser la idea de concebre una frontera, de fer-

la present és el que ens pot empènyer a travessar-la, a fugir. (RAMONEDA. 1987) 

Si a sobre dels nostres caps trobem un sostre de vidre que regula l’accés al mercat 

laboral i no en som conscients, és ben probable que mai no arribem a trobar aquella 

porta enmig de l’oceà per la qual Jim Carrey en el paper de Truman Burkbank2 superava 

als últims compassos del film The Truman Show les barreres que des de ben petit el 

constrenyien. 

 

 
2 Rudin, Scott (productor), Weir, Peter (director). (1998) The Truman show. EUA: Scott Rudin 
Productions 
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2. LLENGUATGE COM A EINA DE TREBALL 

 

 

Com hem vist en el primer apartat del nostre marc teòric, tot allò que té a veure amb la 

frontera planteja diverses interpretacions i punts de vista que poden convertir-se en 

antagònics. Com és possible que una noció amb la que convivim diàriament i a diversos 

nivells generi tantes dificultats a l’hora de ser definida? Com dèiem anteriorment, potser 

això és degut a que, precisament, definir no és una altra cosa que establir límits per tal 

de poder entendre. Quan provem d’acotar una noció centrem els nostres esforços en 

aclarir els termes i fer intel·ligible allò que pretenem explicar però mai parem prou 

atenció a l’eina que ens hauria de permetre definir i establir llindars: el llenguatge.  

 

 

2.1 Una percepció imperfecta? 

 

La història del pensament humà està fortament delimitada per allò conegut i allò 

desconegut. Existeixen línies que marquen un camí del qual, quan l’ésser humà intenta 

sortir, és abocat cap a un gran abisme. Podríem dir, doncs, que el llenguatge és una de 

les fronteres més essencials que la humanitat ha bastit, un llindar que separa el que 

podem anomenar del que ni tan sols podem atribuir-li nom. Però, tal com afirma George 

Steiner al seu llibre Después de Babel: «los elementos del lenguaje no son elementales 

en el sentido matemático del término. No llegamos frescos a ellos, no los abordamos 

desde el exterior, ayunos de ideas preconcebidas o desde un postulado» (STEINER. 

2013: 135). Hem d’assumir que la nostra percepció del món a través del llenguatge (ja 

sigui sensorial, gràfic, emocional…) ve absolutament condicionada per la subjectivitat 

que, al seu torn, també ens permet comunicar-nos amb altres individus. El llenguatge és 

un codi natural que, malgrat que s’atribueixi qualitats d’universalitat no disposa d’un 

caràcter d’abast tan general. Al cap i a la fi ens trobem davant d’una eina heretada que 

conté un seguit de components polítics, ètics i socials. Aquests components subjectius, 

com veurem, entren en conflicte amb els nostres sentiments en les situacions més 

variades. 



 20 

Assumint, doncs, l’essència subjectiva del llenguatge i la seva condició de codi artificial, 

estem en condicions òptimes d’admetre les dificultats que el llenguatge ens planteja a 

l’hora de categoritzar la frontera. El conflicte està servit: com podem tractar de definir 

un concepte tan complex a través d’una eina plena d’imperfeccions? De fet, la pregunta 

hauria de ser: com podem intentar parlar de la imperfecció d’un codi com el llenguatge 

utilitzant com a eina aquest mateix llenguatge imperfecte? Com que aquestes 

consideracions ens conduïen cap a camins d’improbable resolució, hem determinat que 

la millor manera de reflexionar sobre la importància del llenguatge en la creació de la 

frontera és establir un paral·lelisme directe entre la noció de límit i la idea de llenguatge 

que pogués facilitar la comprensió mútua d’aquests dos elements.  

Així doncs, considerem el llenguatge com un tipus de frontera que retalla els llindars del 

nostre coneixement i traça diàlegs entre les percepcions i el que s’obre davant dels 

nostres ulls. El llenguatge, a imatge del que succeeix amb la frontera, es caracteritza per 

la seva capacitat d’atorgar (o sostreure) identitat tot transformant el subjecte que 

interactua amb ell.  

Però, si el llenguatge és tan manifestament deficient com s’ha apuntat, perquè l’hem 

convertit en la nostra manera de relacionar-nos amb el món? Perquè desenvolupem, a 

cada segon que passa, codis lingüístics més complexos? 

De ben segur no som prou conscients de la ingent quantitat d’informació que gestionem 

dia rere dia. Aquesta allau de missatges no ens permet prendre una consciència real de 

l’ecosistema informatiu que ocupem. En aquest sentit, el prestigiós semiòleg Roland 

Barthes ens recorda que:  

 

«El mundo está lleno de signos, pero estos signos no tienen todos la bella simplicidad 

de las letras del alfabeto, de las señales del código vial o de los uniformes militares: 

son infinitamente más complejos y sutiles (…) Descifrar los signos del mundo quiere 

decir siempre luchar contra cierta inocencia de los objetos. Comprendemos el 

francés tan «naturalmente», que jamás se nos ocurre la idea de que la lengua 

francesa es un sistema muy complicado y muy poco «natural» de signos y de 

reglas.»(BARTHES. 1990: 224)  
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Vivim envoltats de signes que ens hem auto atorgat per tractar de comprendre (i en 

molts casos domesticar) el flux de realitat en el que estem immersos. La destresa a l’hora 

de descodificar signes ens permet interpretar una gran quantitat de missatges sense ni 

adonar-nos-en. Per aquest motiu, ens aturem automàticament en un semàfor en 

vermell o accelerem el pas quan sentim el senyal acústic que anuncia el tancament de 

les portes al metro.  

Com apunta Barthes, tots aquests senyals són pures convencions que, de tant 

assimilades que tenim, semblen disposar d’una lògica pròpia i estar exemptes de 

qualsevol dificultat interpretativa. Segons això, ens comuniquem a través d’un seguit de 

normes imposades que ens serveixen per a moure’ns, una mena de gos pigall que ens 

marca el camí. La frontera, tal com observem en el llenguatge, no és una altra cosa que 

una pura convenció que la humanitat s’ha atorgat per tal de delimitar àmbits que 

s’escapen dels seus dominis. I com succeeix en l’àmbit del llenguatge, la nostra 

convivència amb els límits és tan quotidiana que ens hem acostumat a franquejar-los i 

respectar-los d’una manera totalment natural. 

 

 

2.2 Llenguatge natural i llenguatge formal 

 

Fins ara ens hem referit al llenguatge d’un mode genèric però una aproximació més 

acurada als codis lingüístics ens aportarà un esclariment en la relació amb la frontera 

que pretenem traçar. 

Recorrem, doncs, a la filosofia del llenguatge que ha establert una categorització pròpia 

dels codis lingüístics. A grans trets, el llenguatge pot ser natural o formal, segons hagi 

estat transmès per la tradició dels ancestres o bé generat per una elit decisòria.  

Tots dos llenguatges tenen com a objectiu anomenar la realitat però mentre que el 

natural ho fa generant un codi lingüístic viu, en constant canvi i susceptible de ser mal 

interpretat o de tenir un caràcter ambigu, l’abstracte o formal prova d’establir axiomes 

i normes que generin unanimitat i esvaeixin dissensions.  
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Quan parlem de llenguatge formal o abstracte acostumem a relacionar-lo amb 

disciplines com la matemàtica o la química en les quals una elit estableix els mecanismes 

de funcionament del codi i que pretén aportar un coneixement objectiu de la realitat. 

En el nostre cas, i sense obviar el gran poder explicatiu de matèries com la física o la 

matemàtica, hem volgut transcendir aquestes disciplines de gran prestigi acadèmic i 

fixar-nos en altre tipus de llenguatge abstracte que ens és molt més proper: l’ús de les 

emoticones en els telèfons mòbils.  

Es podria pensar que estem davant d’un codi tan poc científic com podria ser el gènere 

epistolar. Malgrat aquestes idees preconcebudes, el cas de les emoticones ens ofereix 

una visió exacta de quina manera queden regulats els termes d’ús d’un llenguatge per 

part d’una elit que decideix quins elements s’inclouen i quins altres no. El documental 

La cara oculta de l’emoticona 3  ens mostra com un grup decisori, encarnat per un 

col·lectiu d’alts càrrecs de les grans corporacions tecnològiques estatunidenques 

(majoritàriament homes blancs), es reuneixen sota el nom d’Unicode i estableixen 

quines icones s’inclouen al teclat dels telèfons mòbils a escala mundial. Algú podria 

pensar que les emoticones són un camp d’estudi frívol i sense gaire de repercussió però 

cal tenir en compte que cada dia s’envien més de set mil milions d’emojis arreu del 

globus. Si comptabilitzéssim aquest flux comunicatiu en milions de parlants, ens 

adornaríem que el llenguatge de les emoticones és el que disposa de més parlants al 

planeta. Per aquest motiu, un cop que hem pres consciència de l’abast del llenguatge de 

les emoticones, el paper de l’elit decisòria a l’ombra es revela com un factor pertorbador 

degut al poder que aquest grup de persones tenen a l’hora d’escollir i seleccionar de què 

podem parlar i com ho podem fer. 

Quina diferència podríem establir entre aquests despatxos dels grans executius de les 

empreses tecnològiques i aquelles cimeres de cancellers en les que es traçaven línies 

sobre el mapa d’Àfrica i es fragmentaven territoris que mai havien trepitjat? El 

llenguatge abstracte apel·la a realitats objectivables de la mateixa manera que 

l’establiment de les fronteres, en alguns casos, pot respondre a una imposició de poder 

per part d’una elit. Aquests nous límits poden amputar fragments d’una realitat cultural 

 
3 Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (Productora)(2009) Beyond Emoji. Països Baixos. 
https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/la-cara-oculta-de-lemoticona-a-30-minuts/noticia/2988236/ 

https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/la-cara-oculta-de-lemoticona-a-30-minuts/noticia/2988236/
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que queda dividida per una nova regulació de caire administratiu. Al cap i a la fi, la 

decisió de l’elit regula la manera com es percebrà la realitat un cop les seves directrius 

hagin estat aplicades.  

En el cas del llenguatge natural (també anomenat llenguatge ordinari), ens trobem 

davant d’un codi generat amb aportacions de caire històric que el van dotant d’un 

caràcter més orgànic. Les aportacions dels parlants fan que el codi es vagi modificant. 

Òbviament aquestes modificacions estan subjectes a un marc social, cultural i polític que 

influeix en les mutacions del llenguatge però, al contrari del que succeeix en el cas del 

llenguatge abstracte, no s’estableix una elit reguladora que determini les normes a 

priori. Algú podria pensar en les institucions acadèmiques que s’encarreguen de vetllar 

pel manteniment de la norma lingüística com una mena d’elit decisòria a imatge 

d’aquella a la que ens referíem en el cas dels emojis. Val a dir que la diferència entre 

aquests dos grups radica en el fer que mentre que una elit escull a priori què forma part 

del llenguatge, els acadèmics de la llengua no fan una altra cosa que incloure en la norma 

els canvis que les parlants de la llengua han anat introduint i adaptant. 

En el cas del llenguatge natural, es fa palesa, ja sigui a través de la semàntica com de la 

pragmàtica, una incapacitat sistèmica a l’hora d’atorgar noms a alguns fenòmens del 

món en el que vivim, ja sigui perquè el codi és insuficient o perquè tot està a mercè de 

les connotacions personals del subjecte que comunica (ACERO, BUSTOS, QUESADA. 

1989) 

Un bon exemple de llenguatge natural podria ser l’argot. Tot adolescent crea un codi 

exclusiu tot reciclant de manera inconscient materials heretats dels seus progenitors, 

dels que precisament volen protegir-se al encriptar els missatges. Aquesta consideració 

orgànica del llenguatge podria tenir la seva correspondència en les fronteres que no 

precisen d’una línia de separació, aquelles que més que dibuixar un traç divisor 

contundent, construeixen un territori de transició, un espai de cohabitació i de conflicte. 

Estaríem al davant del que podríem anomenar frontera líquida, amb un traçat orgànic. 

Aquest tipus de límits, es veuen limitats en el seu pla en l’àmbit geogràfic, perdent el rol 

de marca en el territori però adquirint més i més poder al acumular molts més sentits. 

Com afirma el mateix Zygmunt Bauman:  



 24 

 

«In our fast-globalising world, borders become less and less effective. They 

lose effectiveness and therefore their practical importance. But as they lose 

their importance, they acquire more and more significance and tend to be 

over-saturated with meaning.» (BAUMAN. 2004: 147) 

 

En aquest aspecte, el paper del llenguatge natural és clau ja que és l’encarregat de 

sobrecarregar de sentits aquest conceptes que semblen perdre el seu rastre en el 

territori.  

 

 

2.3 Qui construeix a qui? 

 

Queda palès, doncs, que el llenguatge i la frontera són matèries purament humanes. 

Però podem afirmar amb rotunditat que l’ésser humà ha estat el responsable de 

l’aparició del llenguatge? El crític literari i traductor George Steiner introdueix una 

interessant reflexió a aquest respecte: 

 

«Es posible que el lenguaje haya precedido, aun por tiempo considerable, la 

aparición de un sistema nervioso central peculiar del hombre y que haya 

contribuido decisivamente a la selección de aquellas variantes más aptas para 

utilizar todos sus recursos. En otras palabras, quizá fue el lenguaje quién creo 

creó al hombre y no el hombre al lenguaje »(STEINER. 2013: 152) 

 

Després d’haver establert els paral·lelismes entre llenguatge natural i formal i la frontera 

en el punt anterior, hem d’admetre que la capacitat expressiva dels individus 

transcendeix qualsevol paradigma del codi lingüístic. Per això és fa difícil de determinar 

si és el llenguatge qui construeix l’individu o, ben al contrari, l’individu està prou 
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capacitat per aconseguir expressar allò que vol a través d’una eina aliena com és el codi 

lingüístic i generar les seves pròpies realitats.  

Sigui com sigui, escapolir-se de la censura o trobar la manera d’expressar certs 

conceptes per als quals un llenguatge no està preparat posa a prova l’esmentat nivell de 

creativitat de les ments. Aquestes trobaran, de manera gairebé inevitable, el mode 

d’expressar el més acuradament el que volen dir de la mateixa manera que podran 

trobar la manera de travessar la frontera més fortament vigilada que existeixi al planeta.
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3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA FRONTERA 

 

En el curs del temps, la perspectiva des de la qual abordar el concepte de frontera ha 

anat evolucionat i això ha facilitat la creació d’un discurs calidoscòpic al voltant de 

l’esmentat terme tot i que els eixos espacial (geografia) i temporal (història) han 

determinat la seva evolució 

Durant els punts previs d’aquesta secció, dedicada a conceptualitzar, hem estat incidint 

en la natura polièdrica de la frontera mentre provàvem d’establir una definició i 

concretar analogies amb el codi lingüístic. En aquest apartat, ens proposem traçar un 

breu recorregut a propòsit de les consideracions que la geografia i la història han aportat 

sobre el nostre objecte d’estudi.  

 

 

3.1 L’individu es reconeix encerclant-se 

  

Com ja hem indicat en punts anteriors, la frontera és present abans de l’aparició de 

l’ésser humà al planeta. L’amplada d’un riu o l’alçada d’una carena muntanyosa de ben 

segur que establien marques al paisatge que provocaven l’ordenació dels habitants del 

planeta. Malgrat això, totes les consideracions aportades en aquesta recerca respecte 

al concepte de frontera tenen la seva base en la concepció humana de la mateixa, és a 

dir, des del moment que un homo sapiens pren consciència de la seva identitat 

definitòria respecte a d’altres espècies animals i es veu amb la necessitat de delimitar 

un espai i defensar-lo de possibles incursions. Aquell individu disposa d’un espai 

delimitat que l’ajuda a entendre’s a si mateix i a diferenciar-se de tots aquells éssers 

diferents.  

Les disputes territorials seran una de les monedes de canvi en totes les relacions entre 

societats però, al nostre parer, el moment de canvi decisiu en l’evolució de la frontera 

es veurà marcat per l’aparició dels enclosures a Anglaterra. Creiem que aquesta 
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reorganització de l’espai marca un abans i un després definitiu en la història de la 

humanitat ja que estableix la fragmentació física del territori a una escala molt més 

propera a l’individu.  

Tot i que les primeres manifestacions daten del segle XII, és a mitjans del segle XV quan 

es procedeix a una metòdica privatització de les terres comunals britàniques. Sota el 

pretext d’una manca de cura del territori a través de la gestió cooperativa i amb les 

promeses d’una major rendibilitat productiva del sòl, es procedeix a l’encerclament amb 

tanques de les terres d’origen comunitari. Aquestes passen a mans dels futurs grans 

terratinents. Amb el canvi en la propietat dels conreus es produiran un seguit de 

transformacions de gran importància que seran la base del nostre sistema econòmic 

actual. Per una banda, el paisatge es fragmenta amb l’aparició de les tanques que 

separen les propietats que anys enrere formaven un contínuum. La delimitació de l’espai 

es comença a entendre com un procés lògic en el qual les tanques compleixen la seva 

funció reguladora. Per una altra part, la privatització dels conreus fa que totes aquelles 

persones que treballaven la seva pròpia terra passin a dependre directament d’un 

propietari que recompensa el seu treball a través d’un salari. Aquests seran els ciments 

de les lògiques capitalistes causants de les grans desigualtats sòcio-econòmiques que 

s’aniran consolidant amb les revolucions agrícoles, industrials i tecnològiques fins a dur-

nos al desigual repartiment de la riquesa al planeta representat per: «l’1% dels rics del 

món acumula el 88% de la riquesa global»4 . L’aparició dels enclosures també traçarà 

una nova frontera que quedarà arrelada als usos i costums de les societats europees 

durant molts segles: la desaparició de la dona del món laboral per a quedar reclosa a 

l’àmbit domèstic (FEDERICI. 2010) 

 

 

 

 

 

 
4HOPE, Katie (22/01/2018) BBC Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299
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3.2 L’Estat es construeix delimitant-se 

 

Aquests tres elements als que fèiem referència anteriorment (delimitació espai, priva-

tització d’espais comunals, confinament de la dona en l’àmbit domèstic) condicionaran 

de manera definitiva la concepció del terme frontera, duent-lo a interpretacions que les 

branques de la geografia política, de caire merament descriptiu, van caracteritzar durant 

el segle XIX. Segons els preceptes d’aquesta disciplina, la frontera era entesa com a sim-

ple perímetre d’un contenidor que alberga éssers humans, objectes i activitats socials 

que tenen un impacte purament superficial sobre el territori (ARRIAGA. 2012). Fins i tot, 

algunes teories organicistes, com les propugnades pel geògraf alemany Friedrich Ratzel, 

defensaven hipòtesis en les que «la frontera es el órgano periférico del Estado, o la piel 

del Estado; es la institución que refleja la expansión del territorio.» (ARRIAGA. 2012: 79) 

Aquesta idea lliga de manera natural amb la concepció fronterera de Nació-Estat, que 

podríem anomenar com l’edat d’or de la lògica fronterera vinculada a la noció d’espai 

absolut: llindars que actuen simplement com a contorn d’un territori i s’estableixen com 

a trets definitoris de la identitat nacional. Els esdeveniments polítics i bèl·lics faran que 

la identificació d’un Estat amb els seus límits sigui cada vegada més important. Existeix 

la percepció de que el país amb més quilòmetres de frontera encarna de manera més 

fidel l’ideal imperial. D’aquí sorgeix la frase «un imperi on mai no es posa el sol». El lema 

de Carles V va fer fortuna i es va convertir en l’eslògan dels successius monarques espa-

nyols fins que la decadència dels dominis hispànics li va restar sentit i va començar a ser 

utilitzat pel seu predecessor: l’imperi Britànic. Sota aquesta lògica imperialista, la fron-

tera es consolida com un element de prestigi, font d’orgulls nacionals i causa d’humilia-

cions pàtries quan algun enemic la franqueja.  

Els mèrits d’un bon monarca semblen mesurar-se, durant aquest període, en la quanti-

tat de territoris que és capaç de conquerir, en el nombre de fronteres que pot apropiar-

se. No oblidem que aquesta dinàmica conqueridora suposarà una conquesta geogràfica, 

econòmica i fins i tot religiosa que provocarà autèntics daltabaixos a les poblacions afec-

tades. Això és degut a que les conquestes no es refereixen exclusivament a una ocupació 
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física del territori sinó que imposen models econòmics, socials i culturals que pretenen 

esborrar qualsevol traça identitària prèvia.  

Així doncs, la prevalença de les Nacions-Estat suposa la transició cap al model imperia-

lista i colonial, amb una estricta jerarquització de les funcions que cada país acompleix 

dintre del sistema. La metròpoli es converteix en el centre decisori i la perifèria comença 

a dependre directament de les decisions que un grapat de governants prenen a milers 

de quilòmetres ignorant la realitat del territori que gestionen. Com veurem més enda-

vant, certs models de gestió política de les nostres ciutats avui en dia encara beuen 

d’aquest paradigma establert segles enrere. 

Aquesta ocupació del globus per part de les potències europees es va allargar gairebé 

quatre segles en el curs de la història. Els governs de les metròpolis varen anar adaptant-

se a les successives situacions de rebel·lia que alguns territoris plantejaven. El model 

colonial d’ocupació territorial semblava comportar despeses massa elevades per als go-

verns del vell continent. A més, tal i com indica Josep Ramoneda:  

 

«Per poc insinuada que estigui la frontera sempre té per missió indicar-nos que el 

poder existeix, que marca uns límits entre els homes, i que la seva presència 

comporta la possibilitat de transgredir-la. Tota idea de frontera s’uneix 

indestriablement a la idea de fugida (...) és la transgressió (de la frontera) que li dona 

sentit i la caracteritza» (RAMONEDA.1987: 111) 

 

La fugida forma part inherent de la idea de frontera. En el cas que ens ocupa, la 

descolonització va suposar la presa de consciència per part de la població autòctona 

d’un statu quo basat en la necessitat d’empènyer cap enfora els límits administratius 

imposats. Estaríem davant de l’obligació de fer espai per tal de deixar respirar la pròpia 

identitat, tan assetjada per les exigències colonials.  
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3.3 La desigualtat es consolida allunyant-se 

 

En aquest sentit, la proliferació de les anomenades geografies dissidents (oposades a les 

escoles més tradicionals que esmentàvem a l’inici del capítol) ofereixen un seguit de 

pautes interessants per a la comprensió de la natura del llindar. En el cas dels estudis 

postcolonials, amb Edward Said al capdavant, quedà palès que, tal com afirma l’autor 

d’Orientalisme, la concepció del món colonial va ajudar Occident a enfortir la seva pròpia 

identitat confrontant-la amb la imatge de l’altre mentre generava arguments que 

justifiquessin la pròpia política colonial (SAID. 2002). Ens trobem, un cop més, cara a 

cara amb aquest caràcter ambivalent (i potser esquizofrènic) de la frontera que atorga 

identitat deixant a l’altra banda aquells que són diferents i integrant-los, al mateix 

temps, administrativament parlant.  

Avui dia hi ha veus que afirmen que la descolonització geogràfica del planeta s’ha dut a 

terme, tot i que una ullada ràpida al mapa del continent africà ens recorda que hi ha 

cicatrius que s’han convertit en la nova fesomia del continent més maltractat pel 

colonialisme. Tot i així, les formes de dominació no han estat abolides, les fronteres es 

traslladen a punts calents, punts que normalment edifiquen les fronteres de la pobresa 

on els països del centre entren en contacte amb els de la perifèria. La dominació 

administrativa colonial ha deixat pas a una dependència econòmica per part del sud 

respecte del nord. La lògica dels països desenvolupats envers els països 

subdesenvolupats, encetada pel govern Eisenhower, va establir una relació de 

pseudocolonialisme econòmic que encara es perpetua a dia d’avui. Els conflictes 

fronterers resultants del repartiment salvatge d’una part del món mantenen ocupats 

uns països ofegats per la trampa del deute econòmic que institucions occidentals com 

el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional els han parat. El control de les 

economies ha provocat que el rigor de les fronteres geogràfiques hagi donat pas a la 

supremacia del regim econòmic transnacional que s’amaga sota els pressupostos de la 

globalització. A aquesta subordinació econòmica hem d’afegir l’adveniment de la por 

com a ideologia oficial d’occident a l’hora de gestionar les seves polítiques fronteres. 
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Novament s’instal·la una ambivalència en l’ús dels límits. Mentre que a finals de la 

guerra freda existien 13 murs arreu del planeta, després dels atacs a les torres bessones 

de Nova York la xifra ha augmentat a 28 (SADDIKI. 2017). A més, es ven la fortificació 

d’Europa davant de les suposades allaus de població arribada des d’Àfrica i el Pròxim 

Orient. Però al mateix temps que Occident es blinda, l’accés als països del nord global 

és del tot factible per d’altres vies. Occident es fortifica a través de la imatge pública 

però ofereix una entrada clandestina a un bon nombre de migrants que, en el moment 

de travessar la frontera, es converteixen en població vulnerable, sense drets i, per 

conseqüència, en mà d’obra molt barata. Els murs que separen Melilla i Ceuta del 

Marroc son tan decoratius com les barreres que els Estats Units aixequen amb Mèxic. 

Mentre que fan creure al món que la frontera que separa la misèria del benestar és el 

Río Bravo, no hi ha cap impediment per a que el sistema capitalista exporti misèria i 

indecència a l’altra banda del límit geogràfic amb les maquilas que s’instal·len a Mèxic. 

Sembla ser que les Nacions-Estat només són les titulars de les fronteres però qui les 

regula veritablement és el neoliberalisme: 

 

«La crisis de la razón cartográfica, que establece Franco Farinelli, ha 

planteado cuestiones epistemológicas que son de gran relevancia para el 

estudio material de las fronteras. La creciente complejidad de la relación 

entre capital y Estado ha dado lugar a una cierta ansiedad en torno a la figura 

y la institución de las fronteras, cuestionando su capacidad de garantizar 

puntos de referencia estables y métodos con los que encuadrar 

geométricamente el mundo.» (MEZZADRA, NEILSON. 2017: 25) 

 

 

Les fronteres administratives apareixen com línies desgastades per l’ús a sobre del mapa 

cada dia perden més el seu sentit, i com ja hem apuntat arrel de les reflexions de 

Zygmunt Bauman, han de ser sobrecarregades de components simbòlics que les puguin 

sostenir. Els nous límits es tracen als despatxos més elevats dels gratacels que dominen 

les ciutats globals. Els llindars són mòbils, no responen a una lògica estàtica sinó que 

prenen un valor líquid, que s’adapta als constants canvis que el curs del sistema 
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capitalista imposa. Un bon exemple d’això ens el dona el lema que han encunyat les 

persones que creuen la frontera que separa els Estats Units de Mèxic: «Nosotros no 

cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros» (ELIZONDO. 2018: 109). Aquesta 

frase no només fa referencia a l’origen mexicà de l’actual territori de Texas sinó al fet 

que els individus que han hagut d’arriscar la seva vida franquejant un límit s’han vist 

empesos per la mutació dels espais vitals on vivien i per una modificació dels modes de 

subsistència impulsats per noves dinàmiques econòmiques i polítiques.  

Com dèiem a dalt, la frontera perd el seu valor purament restrictiu per a reivindicar-se 

com un element simbòlic. I tal com indica Michel Foucher, citant les paraules de Robert 

Schumann, «On dévalue la frontière dans sa fonction d’obstacle, d’idole, de front, tout 

en la conservant comme repère symbolique » (FOUCHER. 2004: 17) Les fronteres han 

canviat la seva fesomia. Les fites que separen Espanya de França són un veritable 

souvenir per a compradors de tabac francesos, tal com els fragments del mur de Berlín 

que encara queden dempeus són l’escenari més desitjats per als usuaris d’Instagram. Els 

límits, els veritables llindars que delimiten i governen el nostre entorn ja no pertanyen 

a una marca a terra o a un traç a sobre d’un mapa sinó que han transcendit els límits 

físics de tot allò que ens envolta. Seguint la corrent de la geografia més vinculada a 

preceptes postmoderns, la frontera ja no pot ser reduïda a un concepte ni a una 

dimensió geogràfica i/o històrica sinó que s’ha de considerar un espai representat per 

una col·lectivitat social i que pot ser interpretada de diferents maneres (ARRIAGA. 2012). 

En els nostres dies, doncs, intentar parlar de la frontera no és un assumpte fàcil i més 

quan l’espai Schengen que Europa mostrava orgullós com a símbol de la llibertat de 

moviment, s’esmicola a causa d’un virus que ens ha mostrat la veritable cara de les 

fronteres que ens envolten. 
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B. METODOLOGIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La moda de la interdisciplinarietat és el mite que 

correspon a un període d’especial parcel·lació del saber, 

de fortes i rígides fronteres (...) Les disciplines són molt 

patriòtiques i defensen amb zel el territori. Són molt mal 

vistos aquells discursos que volen situar-se en terra de 

ningú o be entre dues aigües (...) qui intenta fer 

penetracions en un camp del saber distint del que li ha 

estat encomanat és rebut amb la sospita de l’estranger: 

és un intrús.» 

 

Les fronteres de la por 

Josep Ramoneda
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1. EL MODEL INTERDISCIPLINARI 

 

 

En moltes ocasions, tractant de definir els objectes més quotidians, ens hem sorprès 

davant la dificultat de traçar un esbós mínimament intel·ligible. Com hem pogut demos-

trar durant l’apartat inicial d’aquest marc teòric, dedicat a analitzar conceptes claus, la 

frontera és un terme que apel·la directament a la naturalesa humana però que genera 

moltes dificultats en la seva categorització degut a la profunditat significant de la que 

gaudeix. 

El llenguatge s’ha mostrat com una eina més eficient usada com a analogia del concepte 

que treballem que com a mitjà de transmissió de la essència que ens ocupa. Però, quin 

és el motiu d’aquesta incapacitat? Deixant de banda les teories de la filosofia del llen-

guatge, creiem que la utilització d’un sol codi lingüístic fa veritablement complicada la 

tasca ja que el terme frontera és autoreferencial i per tant es necessita d’ell mateix per 

definir-se.  

De tot això hem deduït que el mètode més adient per tal de traçar un retrat el més 

acurat possible de la frontera correspon a una aproximació interdisciplinària i a través 

de codis creatius que siguin capaços de copsar el fonament abstracte que es configura 

com a essència de la frontera. 

 

 

 

1.1 Paradigma holístic 

 

Però què entenem per interdisciplinari? El terme fou encunyat a principis del segle XX 

dintre de l’àmbit d’estudi de les ciències socials a les universitats nord-americanes. Els 

anys 20 i 30 d’aquell mateix segle van veure l’expansió d’aquest paradigma cap a disci-

plines com la psicologia social, la biologia molecular i les ciències cognitives i materials 

(KLEIN. 2016). S’havia produït la necessitat de col·laboració entre disciplines ja que 

s’obrien nous territoris d’estudi a causa de la gran especialització científica. Però, ens 

trobàvem davant del model interdisciplinari al que nosaltres ens adscrivim? Tot apunta 
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a que la interrelació entre departaments universitaris es basava més en un model mul-

tidisciplinari, és a dir, en un mode de col·laboració investigadora en el que cada disciplina 

mantenia els límits d’influència ferms però estava disposada a compartir mètodes i teo-

ries amb d’altres camps de coneixement. Aquest patró de treball, al nostre parer, s’allu-

nya bastant del que entenem per interdisciplinarietat. Tornem, en aquest punt, a la 

qüestió que encetava aquest paràgraf: què és la interdisciplinarietat? 

El que s’ha anomenat carrera científica disposa de multitud de dates assenyalades i d’he-

rois (novament, en la seva immensa majoria homes blancs) que la historiografia s’ha 

encarregat d’exalçar com a figures claus per al desenvolupament de la humanitat. Una 

d’aquestes figures correspon al químic francès Antoine Lavoisier. La revolució francesa 

va acabar guillotinant-lo i això, afegit als seus incessants esforços per a sistematitzar la 

química com una disciplina científica de prestigi, el va elevar als altars de l’acadèmia. Va 

ser l’any 1789, el mateix any que esclatà la revolució que acabaria per decapitar-lo, quan 

publicà el Tractat elemental de Química l’obra que el conduiria cap a l’Olimp de la cièn-

cia. En aquelles pàgines, Lavoisier va compilar els motius i raons per tal de considerar la 

química com una disciplina de prestigi tot menyspreant i desacreditant altres pràctiques, 

com ara l’alquímia. L’objectiu del científic francès va ser establir les fronteres del que 

era la química, seguint el model de la totpoderosa Física i diferenciant-la dels succedanis 

mentre fortificava el seu espai d’influència dintre del món de la investigació.  

El cas de Lavoisier exemplifica clarament com es percebien les relacions entre discipli-

nes: el coneixement es compartimentava en entitats estanques que delimitaven perfec-

tament els seus dominis i que pugnaven pel prestigi i l’hegemonia. Aquest esquema pro-

venia del model Trivium-Quarivium de les primeres universitats medievals i es va anar 

desenvolupant durant el Renaixement fins arribar al s XIX. Va ser llavors quan l’avenç en 

les investigacions científiques va provocar que la col·laboració s’anés estretint irremeia-

blement. Al marc de les universitats alemanyes es va desenvolupar el model Wis-

senschaft, o model de cientificació, que comportava una major especialització de les 

investigacions. L’especificitat dels coneixements va propiciar la col·laboració entre dife-

rents disciplines per tal d’abordar les problemàtiques científiques des d’una perspectiva 

holística (CONDEE. 2016). Aquesta va ser la primera manifestació d’aquella interdiscipli-

narietat que rebria aquest nom unes dècades més tard a l’àmbit universitari nord-ame-

ricà. Aquest model d’interdisciplinarietat amagava, com ja hem apuntat, un veritable 
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esquema de multidisciplinaritat, en el que els diferents camps d’estudi es trobaven per 

compartir resultats sota el precepte de la unitat del coneixement i la universalitat del 

mateix. Els límits entre disciplines no es franquejaven en cap cas i únicament es posaven 

al damunt de la taula els avenços que cada grupuscle havia aconseguit. El flux d’infor-

mació i de col·laboració venia regulat per les estrictes fronteres que separaven el saber 

dels científics. No va ser fins l’adveniment dels preceptes postmodernistes quan el que 

a dia d’avui entenem com interdisciplinarietat va prendre força.  

 

 

1.2 La revolució postmoderna 

 

 

Podríem afirmar que, a grans trets, mentre la interdisciplinarietat moderna es decantava 

per un coneixement holístic, basat en la puresa de les troballes i en la genuïnitat dels 

departaments que les havien aconseguit, les tendències postmodernistes varen comen-

çar a interpretar la correlació de disciplines com un espai heterogeni, on la interrogació 

i la interacció dels coneixements era moneda de canvi habitual. Es tractava d’esborrar 

les fronteres, de difuminar unes «disciplinas que han llegado a ser una fórmulas gene-

rales de dominación» (FOUCAULT. 2012:141). Així doncs, seguint la cita del mateix 

Foucault, de Barthes o Lyotard, el professor William Condee afirma que:  

 

«Postmodern discourse, characterized by interrogation and intervention, has re-

placed the unity and universality of modernist interdisciplinarity. Plurality and heter-

ogeneity have overtaken the twentieth-century interdisciplinary goals of synthesis 

and holism. The hybridity of postmodernism has trumped the purity of modernism.» 

(CONDEE. 2016: 19) 

 

Les barreres que protegien el corpus acadèmic són fragmentades per un esquema in-

tel·lectual que les considera elements de dominació i repressió. La interdisciplinarietat 

crítica nascuda al calor del postmodernisme intercanvia mètodes, esquemes i dubtes en 

la recerca de què és el que sabem i com hem arribat a adquirir aquest coneixements. 
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Com en el cas de les fronteres administratives, els límits es fan líquids i els camps d’es-

tudi passen de ser enclosures on s’encerclen els continguts per convertir-se en oceans 

on la informació flueix sense una jerarquia aparent.  

En els nostres dies sembla que l’assumpció de la interdisciplinarietat ha estat totalment 

adquirida per les nostres universitats. De fet, les guies de l’estudiant de qualsevol uni-

versitat garanteixen que el Grau d’Humanitats obre un ventall de possibilitats de recerca 

i laborals als seus estudiants. No cal oblidar, però, que aquesta titulació universitària es 

manifesta com a hereva dels Studia Humanitatis que en el s.XV es propulsaren des de 

els comtats itàlics. Durant els anys que composen aquest Grau, l’alumne pot prendre 

consciència del tipus de model interdisciplinari que s’imparteix: un paradigma purament 

modern, en el que les disciplines es voregen i en el que no s’arriba mai a perpetrat l’as-

salt de l’acadèmia amb pressupòsits més crítics que puguin aportar molt més tant a 

l’alumnat com al professorat. De ben segur, la promoció d’aquestes Humanitats enciclo-

pèdiques respongui de manera més clara a les necessitats multi tasca del mercat laboral 

actual i a la reducció de despeses que l’educació pública pateix de manera crònica des 

de fa diversos decennis. 

Malgrat aquestes circumstàncies, i davant del repte de treballar un concepte de la com-

plexitat que conté la frontera, ens veiem abocats a recuperar l’esperit interdisciplinari 

crític basat en els pressupostos postmodernistes. La nostra intenció és aportar una visió 

el més ampla possible d’una realitat tan polièdrica com la que ens ha tocat viure.
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2. CODIS CREATIUS 

 

 

 

Tal com acabem d’assenyalar, la interdisciplinarietat més crítica, aquella nascuda sota el 

paradigma de la postmodernitat, ens empeny cap a una permeabilització de les fronte-

res entre les disciplines. Ens resulta ben il·lustratiu haver decidit utilitzat un mètode in-

terdisciplinari en la nostra recerca de respostes al tema principal del nostre treball ja 

que en aquest cas reforcem el valor i la importància dels límits i de les identitats a través 

de la metodologia de treball escollida. Al seu torn, però, sembla paradoxal que la millor 

manera que haguem trobat per a referir-nos a la frontera sigui precisament una meto-

dologia que el que pretén es desdibuixar els límits entre disciplines.  

 

 

2.1 El camí de l’expressió creativa 

 

Tal com exposa el filòsof i sociòleg nord-americà Steve Fuller «As seen through a 

postmodern lens, interdisciplinarity becomes a discourse on knowledge production and 

creative activity» (FULLER. 2010: 51). Així doncs, la interdisciplinarietat crítica es 

converteix en una activitat creativa, amb tendència a la hibridació, al collage, i amb una 

intencionalitat disruptiva. Però tal com apunten les paraules de Fuller, no parlem 

simplement de les arts com un mode d’expressió que abasta les incapacitats del 

llenguatge natural sinó que les disciplines creatives són una font de coneixement de la 

realitat tan validable com qualsevol llenguatge formal (o científic, com acostumem a 

categoritzar-lo) Per quin motiu? Doncs perquè l’art apel·la a un seguit de conceptes que 

cap altre àmbit pot ensumar, perquè el fet que ens commoguem amb una expressió 

artística té tant de valor com la bellesa invisible d’un xoc d’àtoms en un accelerador de 

partícules. De fet, en moltes ocasions ens preguntem si, per exemple, els pressupostos 

de la mecànica quàntica que va establir Erwin Schordinger a través del seu experiment 

amb un gat, serien intel·ligibles per la ment humana si aquesta no hagués ensinistrada 

a través de pressupòsits creatius que l’haguessin permès concebre tal paradoxa i/o 

arribar-la a comprendre.  
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L’experiment del gat de Schordinger establia uns fonaments que varen fer aflorar un 

seguit d’interpretacions d’allò més variades i que hom podria considerar absolutament 

literàries. Com és ben sabut, parlem de la paradoxa plantejada pel científic austríac en 

la que un gat era reclòs dintre d’una càmera opaca que contenia una capsula de verí. Hi 

havia un cinquanta per cent de possibilitats que el gat morís o sobrevisqués. Segons 

aquesta paradoxa, abans d’obrir la caixa, la dimensió morta i la viva del gat coexisteixen 

i només esbrinar què hi havia allà a dins feia manifestar-se una de les dues. A banda de 

convertir-se en una de les contra intuïcions més populars de la mecànica quàntica, va 

donar peu a innombrables interpretacions d’entre les quals destaquem aquestes dues. 

Per una banda trobem la interpretació de Copenhaguen que ens ve a dir que és l’obser-

vador qui estableix què passa (si el gat, a l’obrir la caixa, està mort o viu). Per una altra 

banda, la teoria dels universos paral·lels estableix que, al superposar-se els estats, tro-

barem un univers en el que el gat està viu i un altre en el que el gat està mort.  

Sense poder aprofundir més en una disciplina com la física quàntica, que no coneixem 

prou, el que hem volgut mostrar amb aquests dos exemples és que una interpretació 

tan indiscutiblement científica com la que hem presentat no es podria explicar si no fos 

degut a la capacitat creativa de la ment humana i, al seu torn, gràcies a la familiaritat del 

pensament humà amb fenòmens tan artístics com els de l’observador que dona vida a 

l’enfrontar-se a una peça d’art o els centenars d’històries o d’interpretacions paral·leles 

d’una creació artística que es manifesten en cadascú de nosaltres d’una manera parti-

cular. 

En aquest sentit, sempre ha existit un veritable camp de controvèrsia a propòsit del pa-

per de l’art com a eina de coneixement de la realitat. La ciència sempre ha ocupat el lloc 

de privilegi en aquesta aprofundiment epistemològic del món que ens envolta però en 

les següents paraules d’Umberto Eco, trobem un posicionament molt adient respecte al 

paper de l’art en aquesta funció creadora de coneixement del món:  

 

«La conoscenza del mondo ha nella scienza Il suo canale autorizzato, ed ogni aspira-

zione dell’artista alla veggenza, anche se poeticamente produttiva, ha sempre in sé 

qualcosa di equivoco. L’arte, più che conoscere il mondo, produce dei complementi 

del mondo, delle forme autonome che s’aggiungono a quelle esistenti esibendo leggi 

proprie e vita personale. Tuttavia, ogni forma artistica può benissimo essere vista, se 
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non come sostituto della conoscenza scientifica, come metafora epistemològica» 

(ECO. 1997: 50) 

 

Seguint, doncs, aquesta reflexió del gran semiòleg italià, podríem afirmar que l’art, en 

comptes de confirmar-se com una font d’on extreure dades empíriques que puguin re-

soldre interrogants inherents a la existència humana o al funcionament del medi en el 

que habiten, el que fa es generar un seguit de software simbòlic que permet a la ment 

humana arribar a cotes abstractes que d’una altra manera serien més difícils d’assolir.  

De ben segur que algú podria afirmar que les expressions artístiques han heretat aquests 

esquemes del món de la ciència. Tot i que no estem d’acord, volem evitar aquest tipus 

de debats ja que si establim qui influencia a qui caiem en el parany d’una jerarquització 

del coneixement que repudiem frontalment. La nostra concepció d’interdisciplinarietat 

es basa més en tractar d’explotar els punts de contacte entre diverses disciplines que en 

tractar d’establir quina va ser la primera en prendre la iniciativa. Si evitem caure en 

aquesta lògica jerarquica és perquè estem fermament convençuts que el receptor de 

l’artefacte creatiu no necessita tenir la certesa de què va inspirar allò que està obser-

vant, escoltant o assaborint. El bagatge previ de l’autor que hagi creat aquell codi creatiu 

ha de ser indiferent per a aquelles persones que en gaudeixen del mateix. En unes altres 

paraules, si algú es sent fascinat pel film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola acce-

dirà de manera igualment personal i profunda a la idea narrativa que proposava Joseph 

Conrad a El Cor de les Tenebres. Però la seva experiència estètica no gaudirà de menys 

intensitat o impacte emocional pel fet de desconèixer que el guió de la pel·lícula no és 

una altra cosa que una adaptació de la novel·la de l’autor britànic. L’accés a l’obra d’art 

té un valor intrínsec per se i no hem de supeditar-lo a un bagatge cultural previ ni a un 

rang d’importància en la consideració de les obres atenent al suport en el que hagin vist 

la llum. Si caiem en els paranys de la categorització jeràrquica estarem desvirtuant tot 

el que l’expressió artística haurà de ser: una experiència personal que transcendeix qual-

sevol mena de límit imposat.  

Com dèiem, aquell qui rep l’artefacte artístic imprimeix el seu bagatge personal i les 

seves connotacions per tal de crear una experiència estètica personal i irrepetible. El 

crític literari Wolgang Iser, una de les figures transcendentals en el camp de la teoria de 

la recepció literària, afirmava que un text literari disposa de dos pols: «the artistic refers 
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to the text created by the author, and the aesthetic to the realization accomplished by 

the reader.» (ISER. 1974: 274) Enmig d’aquests dos pols que plantejava l’autor alemany 

s’ubicava un incert territori, de dimensions incalculables, que ell anomenava peça lite-

rària i que era construïda per aquelles persones que llegien i/o interpretaven el text.  

Si segons indica Iser, l’objecte literari (artístic-creatiu en el nostre cas) no és una altra 

cosa que el vast territori que s’estableix entre el text i la recepció del mateix. Podrem 

llavors garantir que qualsevol intent d’aproximar-nos a un concepte tan depenent de les 

acotacions i els límits com és la frontera requereix una aproximació a través de codis 

que estiguin amarats d’aquesta naturalesa sense contorns com són els textos literaris o, 

més globalment, les expressions creatives.  

 

 

2.2 Fotografía i literatura 

 

 

Davant d’una realitat heterogènia i enfrontant-nos a un concepte amb un component 

tan orgànic (pel factor polièdric i en constant mutació) com és la frontera, arribem a la 

conclusió que la única manera d’abordar el nostre subjecte d’estudi ha de ser una visió 

interdisciplinària traçada a través de dos llenguatges creatius de l’abast i la popularitat 

de la fotografia i la literatura. No concebem cap altra aproximació que no estigui regida 

per l’ús de quantes més eines possibles per tractar de donar solució als reptes que ens 

planteja la frontera.  

Els recursos que ens aporten aquestes dues maneres de veure el món ens semblen prou 

amples com per poder desplegar els nostres arguments. Amb tot això, i com indicàvem 

més a dalt, volem reivindicar l’ús de la interdisciplinarietat crítica com un mètode de 

treball vàlid i aprofitar els recursos expressius dels codis comunicatius creatius com a 

eina científica, és a dir, com una transmissora tan legítima com qualsevol altre llen-

guatge abstracte.  

Novament, però, ens enfrontem a una categorització dels llenguatges creatius basada 

en un model vuitcentista i que, al nostre parer, restringeix les veritables possibilitats 

d’una relació fructífera entre la literatura i la fotografia.  
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L’aparició de la fotografia, amb les primeres proves amb èxit dutes a terme per Louis 

Daguerre a França i William Henry Fox Talbot a Anglaterra cap al 1838 varen suposar 

una autèntica revolució en el món de l’art o almenys en moltes de les concepcions lliga-

des al mateix. Nascuda la fotografia en plena època romàntica, el seu caràcter experi-

mental i científic va fer que fos adscrita a l’àmbit de les ciències de segon nivell. Segons 

les teories del crític literari Meyer Abrahams, en aquell moment de la història es va pro-

duir un canvi de paradigma: la literatura va passar de ser mirall on la realitat quedava 

reflectida a ser llàntia que il·luminava la humanitat. (ABRAHAMS. 1953) Reflexionant 

breument sobre aquesta teoria, queda ben clar que l’arribada de la fotografia va alleujar 

el caràcter descriptiu de disciplines com la literatura o la pintura i els va conferir una 

profunditat conceptual que definitivament les convertiria en expressions artístiques 

amb més carrega abstracta. Podríem dir que la fotografia va néixer amb la responsabili-

tat de limitar-se a expressar la realitat en imatges mentre que la literatura s’emancipava 

i passava a centrar tota l’atenció en el subjecte (tant el que escrivia com el que rebia 

l’obra literària). Tot i que, òbviament, ningú era capaç de predir les possibilitats expres-

sives de la fotografia en els seus primers anys de vida, és ben paradoxal que el neolo-

gisme que es va imposar per denominar-la (davant d’altres opcions i tècniques com da-

guerreotip, calotip...) no fos un altre que el que equivaldria a «escriure amb llum». Pot-

ser la fotografia ja estava destinada a dependre, des de la seva creació, de la paraula 

escrita?  

 

 

 

2.3 La fotografia com a element instrumental 

 

 

La posada en escena de la fotografia es va dur a terme, com dèiem anteriorment, en el 

marc de disputes científiques en les que un seguit de competidors provaven de millorar 

les prestacions mentre s’intentava establir una pugna diplomàtica de fons. Daguerre i 

Talbot representaven les escoles francesa i britànica respectivament lluitant per impo-

sar els seus avenços tecnològics com una veritable qüestió d’estat i generant discursos 

patriòtics a ambdós cantons del Canal de la Mànega. Totes aquestes controvèrsies de 
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ben segur que també ajudarien a que les dues vessants decidissin prendre camins ben 

separats un cop comprovada la solvència de la fotografia. Mentre que l’escola francesa 

va continuar apostant pel factor científic de la fotografia, Talbot, a les illes britàniques, 

va atorgar a les imatges un valor mes pedagògic en la seva faceta il·lustrativa. La publi-

cació de The Pencil of the Nature l’any 1844, va convertir el llibre de Talbot en la primera 

obra il·lustrada amb fotografies de la història. I de retruc, va carregar a la fotografia amb 

aquest estigma de recurs complementari davant del text escrit que ha marcat la seva 

evolució. Des de llavors, les imatges impreses s’han utilitzat majoritàriament com a su-

port visual d’allò que ja queda explicat en un text, ja sigui literari com científic.  

La relació entre literatura i fotografia va quedar, de bon començament, marcada per una 

relació de jerarquia en la que la ficció escrita gaudia de tot el reconeixement i les imatges 

eren vistes com un avenç tecnològic que només podia acompanyar el text escrit. El ma-

teix Edgar Allan Poe, segons les notes de François Brunet al seu magnífic treball Photo-

graphy and Literaure, afirmava a una revista l’any 1840 que «the daguerreotype must 

undoubtedly be regarded as the most important, and perhaps the most extraordinary 

triumph of modern science.» (BRUNET. 2009: 66) És a dir, que li conferia ben poc poten-

cial artístic. Una mica més enllà va anar el mateix Charles Baudelaire, observador impe-

nitent i home a l’avantguarda del seu temps, que va menysprear la fotografia pel seu 

caràcter purament descriptiu tot considerant-la com una autèntica criada al servei de la 

ciència i l’art (BRUNET. 2009). 

Però la creixent popularitat de la fotografia va fer que guanyés pes dintre de l’escalafó 

social i de manera progressiva el món de les lletres va començar a considerar-la des d’un 

altre prisma. Mentrestant, les innovacions tecnològiques feien l’acte fotogràfic molt 

menys feixuc i permetien prendre instantànies cada vegada més acurades. Tot això va 

provocar que la seva evolució fos fulgurant fins a trobar els primers fotògrafs que con-

fereixen a la imatge un nou rol dintre de les arts. Les instantànies d’Eugene Atget mar-

quen un punt d’inflexió ja que transcendeixen allò purament descriptiu per composar 

atmosferes plenes de tensió. Els photo-essay de Brassai, Kertez o les magnífiques foto-

composicions d’Alexander Rodchenko comencen a eixamplar el camp d’influència de la 

fotografia i desempallegar-se del seu rol purament descriptiu.  
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2.4 Canvis en la relació entre fotografia i literatura 

 

 

La literatura ja mira amb nous ulls el fenomen fotogràfic. Es comença a prendre consci-

ència del potencial creatiu i comunicatiu que tenen les imatges impreses i aquestes co-

mencen a fer acte de presència dintre d’obres clau de la història de la literatura. El per-

sonatge de Fedotik a la peça Tres Germanes de Txèkhov, no deixa de fer fotografies als 

seus familiars. La Molly Bloom de l’Ulises de Joyce no amaga la seva voluntat d’endinsar-

se en el món de la fotografia. Cal apuntar que la fotografia apareix en obres literàries 

com a convidat de pedra i no serà fins la consolidació del cine com a producte de consum 

popular quan molts creadors s’adonaran de la força simbòlica i narrativa de la imatge. 

Un exemple excel·lent d’això que acabem d’esmentar seria el relat Las babas del diablo 

escrit per Julio Cortázar y publicat dintre del volum Final de Juego l’any 1959. Aquesta 

peça literària utilitza esquemes propis de la composició fotogràfica i també es serveix 

del recurs de la imatge impresa per a elaborar una fantàstica història que integra de 

manera molt natural el format fotogràfic. Podríem dir el relat de Cortázar és una de les 

aproximacions interdisciplinàries més acurades fins al moment de la fotografia amb la 

literatura.  

A mitjans del segle XX el registre fotogràfic s’ha guanyat un espai propi dintre de l’ima-

ginari popular ja sigui a través de les imatges que inclouen els diaris o bé a través dels 

anuncis publicitaris. Això fa que les jerarquies s’inverteixin en un sentit: ja no es té la 

sensació que la imatge depengui del text sinó que les paraules comencen a recolzar les 

fotografies. El cas més paradigmàtic podria ser el prefaci que Jack Kerouac va escriure a 

l’edició del mític llibre The Americans del fotògraf estatunidenc Robert Frank i que s’ha 

convertit en un volum d’autèntic culte. Malgrat això, les relacions entre literatura i fo-

tografia continuen sent de recolzament bidireccional, ja sigui perquè les imatges acom-

panyen allò que el text proposa o perquè les paraules donin sentit a les instantànies.  

De mica en mica, la figura del fotògraf va adquirint el seu propi estatus tot allunyant-se 

de l’allargada ombra que la figura de l’escriptor projectava sobre ell. Tal com afirmava 

la magnífica fotògrafa nord-americana Berenice Abbot, «photographer is the 
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contemporary being par excellence; trough his eyes the now becomes past» (SONTAG. 

2008: 67). L’autor fotogràfic comença a emancipar-se tot assumint el rol del que s’ha 

anomenat storyteller i prenent consciència del valor no només documental sinó 

transformador de la seva obra. Això impulsarà la noció de la fotografia com a mitjà 

d’expressió creativa que guanya pes dintre de l’imaginari de la societat. D’aquesta 

manera, la fotografia atreu l’atenció de la crítica i es comença a valorar com un objecte 

artístic, com un veritable artefacte creatiu al que cal parar atenció. Els assajos de Susan 

Sontag publicats des de 1973 fins a 1977 a la revista New York Review of Books i que 

acabaran conformat On photography, una de les obres claus de la teoria fotogràfica, 

donen una bona prova de l’acceptació del mitjà visual dintre de l’esfera de les disciplines 

culturals de més prestigi.  

 

 

2.5 El gir de la fotografia cap al subjecte 

 

 

Arrel de tot aquest nou flux de reflexió al voltant de la imatge impresa, es produeix un 

gir que al nostre entendre significarà un pas endavant crucial per a la consideració de la 

fotografia com una disciplina amb les seves narratives pròpies i amb una entitat amb 

pes propi. Tal com indica el professor d’estudis nord-americans Miles Orvell, va ser a 

partir dels anys 70 del segle XX quan «the practice of fiction photography was a strong, 

if not dominant, strain in American art photography» (ORVELL. 2003: 163). Els corrents 

fotogràfics dels Estats Units varen acollir el naixement d’aquesta consciència ficcional 

dintre de la pràctica artística visual. Noms com els de Cindy Sherman posaren el jo al 

centre de l’acte fotogràfic però no com a simple realitzadora de la fotografia, com a 

personatge que s’encarrega de disparar la càmera, sinó com a subjecte conceptual del 

fet fotogràfic. Les instantànies comencen a omplir-se de sentit per si mateixes, sense 

necessitat de cap crossa textual. El jo actua com aquella llàntia que va il·luminar la lite-

ratura romàntica, fent de l’expressió fotogràfica un format on les identitats queden ex-

posades sota nous prismes. Es pren consciència del poder transgressor y transformador 

de la imatge. Tal com indicava Roland Barthes al seu assaig La Cámara Lúcida, «cuando 

me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de posar, 
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me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen.» 

(BARTHES. 1989: 40) 

Arrel d’aquestes consideracions, la performance fotogràfica emanciparà al subjecte, 

l’autor serà personatge, el personatge es convertirà en autor. Els límits quedaran esva-

ïts. I un cop traspassades les fronteres, el jo haurà estat exposat a tot un seguit de mu-

tacions. 

Un bon exemple d’aquest desdoblament identitari i creatiu és el títol Double Game de 

la inclassificable Sophie Calle. En la seva novel·la Leviathan, Paul Auster, es va inspirar 

en l’artista francesa per crear un personatge que ni el mateix narrador era capaç de 

definir amb precisió: 

 

«Maria was an artist, but the work she did had nothing to do with creating objects 

commonly defined as art. Some people call her a photographer, others referred to 

her as a conceptualist, still others considered her a writer, but none of these descrip-

tions was accurate, and in the end, I don’t think she can be pigeonholed in any way» 

(AUSTER. 2001: 60) 

 

 

 Calle es va veure ficcionalitzada en les pàgines de l’autor nord-americà i va decidir anar 

un pas més enllà, tot utilitzant els recursos que la ficció literària i la fotogràfica li perme-

tien, fent una barreja entre allò real i allò ficcional, esvaint els llindars de les disciplines. 

D’aquesta manera la creadora reinterpreta el personatge de ficció de la novel·la que 

l’autor de la mateixa havia, al seu torn, reinterpretat fent servir la mateixa artista fran-

cesa. Per acabar de fusionar espectres, l’artista parisenca demana a l’autor novaiorquès 

que li doni un seguit d’instruccions per tal d’adequar el seu comportament al del perso-

natge que apareix al text literari. (CALLE. 2007). A partir d’aquí es genera un diàleg amb 

un jo ficcional a través de les imatges i també dels fragments de la novel·la Leviathan. A 

Double Game, es posen al damunt de la taula un seguit de recursos que pretenen crear 

un marc mental transitori que tingui durada no només en el moment d’experimentació 

de l’obra sinó que vagi més enllà. Es tracta, doncs, d’un artefacte creatiu purament auto 

referencial (a imatge del concepte de frontera que necessita de la seva pròpia naturalesa 

per ésser definit) en el que tot apel·la a un origen sorgit del procés de creació d’una obra 
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literària però en el que la fotografia s’empodera i pren el seu protagonisme. Tot això 

aborda de ple les noves regles del format ficcional, tant literari com fotogràfic, que sor-

geix arrel de l’arribada del format digital a l’audiovisual. Tot és sensible de ser manipulat, 

per tant, podem estar rodejats de simulacres que ens ajudin a entendre el que ens en-

volta. En la nova expressió creativa dels nostre temps, doncs, les certeses perden pes en 

favor dels binomis que ens interpel·len. Què és real i què és fals? Què és literatura i què 

és fotografia?
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C. CONTEXT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«La ciudad no originó ni las viejas ni las nuevas formas 

de poder, aunque sí que es verdad que en ella son más 

visibles. La exclusión social tiene en la ciudad su inmedi-

ata plasmación social. La pobreza se materializa física-

mente en el espacio urbano de una forma mucho más 

clara, explícita y evidente que en el espacio rural (…) La 

ciudad no es el problema, sino la solución. Con su multi-

plicidad de historias, de culturas, de voces y de espacios 

de encuentro, la ciudad contemporánea es el ámbito 

idóneo en el que ensayar nuevas estrategias de sociabi-

lidad y reequilibrio social. La ciudad es el lugar por exce-

lencia en el que grupos humanos muy diversos pueden 

hallar infinitas posibilidades de coexistencia e intercam-

bio» 

 

Entre paisajes. 
Joan Nogué
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1. CIUTAT COM A GRESOL DE FRONTERES 

 

 

Hi ha un espai millor per a posar en pràctica els mecanismes pròpies de les fronteres 

que la ciutat?. Com hem pogut comprovar durant l’apartat dedicat als conceptes en 

aquest treball, quan pensem en la noció de frontera el nostre imaginari ens remet a 

separacions entre estats. La idea del límit fronterer mai ens condueix de manera directa 

cap a les ciutats tret de comptades excepcions com el desaparegut mur de Berlín , les 

tanques de Ceuta i Melilla o la dissecció de Nicòsia. En aquests tres casos els llindars són 

manifestament reals i palpables però responen a la translació de conflictes estatals que 

acaben traçant separacions dintre d’una ciutat. La nostra aproximació s’allunya de les 

fronteres sorgides arrel de certs conflictes diplomàtics ‘traslladats’ a l’espai urbà perquè 

pretén examinar el discurs de la frontera nascut a i des de la ciutat, com a epicentre 

d’infinitat de realitats i conflictes simultanis. Cal aclarir que quan parlem de conflicte no 

ens referim únicament el xoc violent de dos punts de vista sinó que l’interpretem com 

el punt de contacte de moltes sensibilitats. Aquesta realitat, que en els nostres dies po-

dríem anomenar «multi pantalla», dona com a resultat un mosaic d’allò més interessant 

a l’hora d’estudiar els llindars que es conformen dintre de l’àmbit urbà.  

 

 

 

1.1 Percepcions de la ciutat: convivència i protecció 

 

Quan tractàvem de definir la frontera en capítols anteriors ens enfrontàvem al repte de 

sintetitzar un concepte clarament inabastable. Aquest mateix repte sorgeix davant del 

concepte de ciutat. La nostra decisió ha estat recórrer a la mateixa font que hem utilitzat 

amb anterioritat per tal de treure l’aigua clara. El pensador polonès Zygmunt Bauman 

defineix la ciutat com «a place where strangers live together permanently, while retain-

ing their differences and without ceasing to be stranger» (BAUMAN. 2004: 152) 

D’aquesta noció es desprèn, un cop més i de manera recorrent, el caràcter ambivalent 

de les grans conurbacions urbanes en les que es simultanieja l’obligació de convivència 
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amb els veïns i la necessitat de protegir-se dels mateixos. Al seu torn, també cal preser-

var la pròpia identitat i per a aconseguir-ho caldrà traçar un cordó de seguretat amb tot 

allò aliè. Es planteja, doncs, una lògica fronterera en la que entren en joc els vectors de 

seguretat i llibertat que fan que les nostres existències a la ciutat sempre es balancegin 

en aquest fi equilibri. La presència dels límits a la ciutat es fa del tot imprescindible ja 

que aquest mètode ens permet establir un distanciament social quan ho necessitem i 

sentir-nos, al mateix temps, sota l’empara d’un mateix territori administratiu (ajunta-

ment, districte, barri, escala de veïns...). 

Dintre de l’escala urbana podem detectar multitud de realitats frontereres. Com dèiem, 

els ajuntaments es fan càrrec d’un seguit de competències perimetrals i cedeixen par-

cel·les d’intervenció a d’altres divisions territorial, com poden ser districtes o barris. Les 

anomenades fronteres administratives podrien ser enteses com a simples línies que se-

paren diferents porcions de la ciutat. Però malgrat que es pugui creure que els llindars 

administratius dintre de l’àmbit urbà semblen les úniques línies de separació podem 

afirmar que existeixen infinitat de fronteres dintre de la ciutat que tracen de manera 

més fèrria diferenciacions socials i segregacions de població.  

 

Imaginem la visió d’un turista que arriba a Barcelona i es deixa guiar pels mapes i rutes 

traçats per Turisme de Barcelona per tal d’acabar visitant els anomenats búnquers anti-

aeris del Carmel. L’any 2015 el Museu d’Història de Barcelona va decidir museïtzat un 

espai que dècades enrere estava farcit de barraques que acollien famílies d’arreu de 

l’Estat a la recerca d’una vida millor5. Aquells assentaments van desaparèixer per acció 

del govern municipal de torn i no ha quedat cap rastre del mateix. Al seu lloc trobem, 

com dèiem, aquest nou espai museïtzat que s’ha convertit en un dels racons de Barce-

lona amb més captures a Instagram. Malgrat això, un cantó del paisatge (aquell que cor-

respon al propi Carmel, Montbau, Nou Barris, etc...) no disposa de cap cartell informatiu 

mentre que la banda de mar disposa de tota mena d’informacions destinades a la com-

prensió i admiració de la ciutat comtal per part del visitant. D’aquest fet hom pot inter-

pretar que tot allò que queda a l’esquena del Turó de la Rovira ni tan sols pertany a la 

 
5  L’any 1983, en plena expansió i remodelació preolímpica de la ciutat, es van enderrocar les 110 
barraques al voltant de les bateries antiaèries i es van reallotjar els seus 600 residents a habitatges de 
protecció oficial. 
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ciutat de Barcelona (i potser no va gaire desencaminat). Podríem parlar d’una frontera 

traçada a través del paisatge de la ciutat? A ulls d’un visitant ocasional de la ciutat, po-

drien sorgir veritables dubtes de si tot allò que roman a l’altra banda del turó, que no 

disposa de cartells explicatius i que ni tan sols apareix al mapa oficial turístic de la ciutat 

es podria anomenar Barcelona.  

En aquestes dues cares de la mateixa moneda que s’observen des de les bateries antia-

èries del Carmel, una banda de la ciutat es presenta com una retícula ordenada, amb un 

seguit d’edificis emblemàtics que estilitzen encara més una ciutat acaronada pel mar 

Mediterrani. De l’altre cantó trobem cases amuntegades a sobre dels turons, vies ràpi-

des, edificis fruit del desarrollismo franquista que no semblen merèixer l’atenció de qui 

s’ha enfilat fins allà dalt.  

Sota el nostre punt de vista, aquesta diferenciació del territori, amb total absència d’una 

separació física més enllà de l’accident geogràfic que suposa el Turó del Carmel, repre-

senta la percepció orgànica del paisatge com a factor de representació social. En aquest 

punt trobem interessant posar a sobre de la taula un interrogant plantejat pel paisat-

gista David Gallardo Capsada 

 

«Si els paisatges expressen identitats socioculturals, si els paisatges són reflex de la 

civilització, quin missatge transmeten aquestes fronteres? És la frontera una neces-

sitat inherent a l’espècie humana?» (GALLARDO CAPSADA. 2011: 78) 

 

Com afirmàvem anteriorment, la importància de la frontera rau en la necessitat de dife-

renciació i de discriminació d’allò diferent. Aquestes diferències, de caire netament ob-

jectiu, proposen reordenaments interns i externs dels individus. Si bé les fronteres inte-

riors ajuden a mantenir l’individu fragmentat allà on li pertoca, les fronteres econòmi-

ques i socials estableixen una separació de la població entre la que és capaç de pagar un 

lloguer a segons quina zona de la ciutat i la que no n’és capaç. Per tant, ens sembla 

evident respondre a la qüestió plantejada amb un rotund sí; la frontera és una necessitat 

creada per la espècie humana que ajuda als individus a entendre quin rol juguen o volen 

jugar dintre de l’organització social. La construcció del paisatge i l’assimilació d’un cert 

tipus de llenguatge no fan una altra cosa que acomodar els individus allà on la societat 
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els ha permès establir-se i atorgant una possibilitat d’ascensió social vinculada a l’arre-

lament en un entorn de major prestigi social si s’ho poden permetre. Per tant, la ciutat, 

com a Olimp del conflicte, traça espais on agrupa diferents percepcions territorials i so-

cials.  

Una bona prova d’aquesta construcció d’espais i mentalitats fronteritzades el trobem en 

l’expressió «baixar a Barcelona» que encara a dia d’avui utilitzen molts barcelonins i 

barcelonines quan es refereix a visitar el centre de la ciutat. Aquesta expressió prové de 

l’antiga separació de poblacions com Sarrià, Sant Andreu de Palomar o Gràcia entre d’al-

tres, que a dia d’avui estan integrades dintre de la capital catalana. Però en molts d’al-

tres casos, com per exemple a districtes de nova creació com ara Nou Barris o Sant Martí, 

l’expressió «baixar a Barcelona» no fa al·lusió a una prèvia separació administrativa sinó 

a un sentiment de desarrelament de la perifèria respecte al centre de la ciutat. De ben 

segur, aquest fenomen de desafecció territorial té conseqüències molt més profundes i 

interioritza majors segregacions socials que el mur més alt que qualsevol administració 

hagi mai construït.  

Per tot això, podem afirmar que la ciutat és l’indret en el que es manifesten de manera 

implacable infinitat de fronteres: socials, administratives, econòmiques, culturals, sim-

bòliques, exteriors i interiors.  

 

 

 

1.2 El paper de la imatge en la dicotomia ciutat-urbà 

 

Sembla prou evident que la ciutat no creix de manera espontània i en les ocasions en les 

que sorgeixen brots fora de la supervisió administrativa, com per exemple els assenta-

ments de barraques, els organismes corresponents s’encarreguen de reprendre el con-

trol de la situació. Però malgrat que els mecanismes reguladors existeixen i són bastant 

efectius a l’hora d’ordenar l’univers de la ciutat, es manifesta una nova dualitat entre 

aquella realitat monitoritzada i tot allò que esdevé al carrer.  

En aquest sentit és indispensable recórrer a l’obra del filòsof Henri Lefebvre i la seva 

idea de producció de l’espai a l’àmbit de la ciutat. El pensador francès va tractar d’esta-
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blir una proposta política anomenada «dret a la ciutat» en la que diferenciava dos àm-

bits que es confrontaven. Per una banda, trobem el que categoritza com a espai conce-

but, que identifica amb el concepte ciutat. Per a Lefebvre, la ciutat respon a una orga-

nització en la que «el poder no aparece como tal, sino que se disimula bajo la denomi-

nada ‘organización del espacio’. Suprime, elude y evacúa todo cuanto se le opone me-

diante la violencia inherente y, si ésta no fuera suficiente, mediante la violencia expresa» 

(LEFEBVRE 2013: 357) Sota aquesta concepció es podrien emparar els projectes munici-

pals d’ordenació dels barris a través de plànols que un arquitecte traça al seu estudi de 

treball. Podríem dir que aquesta particular idea de ciutat respon a una projecció ideal. 

Però com apuntàvem anteriorment, les teories de Lefebvre contraposen aquest con-

cepte de ciutat a la noció d’urbà, que ell categoritza amb el concepte espai experimen-

tat. Segons les seves pròpies paraules, «lo urbano sería así, más o menos, obra de los 

ciudadanos, en lugar de imponerse a ellos como un sistema, como un libro ya termi-

nado» (LEFEBVRE 2016: 88) En la idea d’urbà rau la capacitat de l’individu com a agent 

creador de realitat física que l’envolta. Tot i que els pressupostos del dret a la ciutat 

segueixen la tradició marxista d’alliberament de l’individu, cal apuntar que si l’adminis-

tració aconsegueix integrar en els esquemes culturals i de comportament de certs grups 

de persones la idea de pertinença a un determinat model de consum, aquests mateixos, 

seguint la lògica de Lefebvre, podran fomentat la fortificació del seu indret de residèn-

cia. Dit d’una altra manera, si la planificació urbanística empeny l’habitant a pensar que 

aquell és el lloc on ha de romandre, estarà aconseguint solidificar un límit intern pode-

rosíssim que provocarà que aquest mateix individu no es plantegi les lògiques internes 

de l’espai on viu on viu sinó que les assimili com el seu espai natural. En aquest sentit, 

les lluites veïnals semblen ser un dels exponents de major impacte en l’establiment 

d’aquest paradigma urbà que no es deixa imposar decisions preses a despatxos sinó que 

reivindica dignitat per a les seves vides tot construint els seus propis espais de lluita i de 

vida comunitària.  

La dicotomia constituïda entre espai concebut i experimentat a banda d’establir, un cop 

més, distincions i fronteres que van més enllà de límits sobre un mapa, també ens per-

met plantejar analogies amb la qüestió de la seva pròpia percepció. Com ja s’ha apuntat 

anteriorment, les administracions fonamenten la seva interactuació amb la ciutat en 
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base a recreacions virtuals de les reformes urbanístiques que plantegen. Aquestes re-

creacions donen una bona prova de la importància de la imatge a l’hora de construir 

nocions espacials. Ens referim a totes aquelles recreacions d’espais i edificis que es duen 

a terme amb programes de disseny arquitectònic amb les quals els promotors immobi-

liaris i els governs de torn mostren la projecció ideal de les reformes o edificacions que 

es volen dur a terme. És fonamental que la ciutadania pugui visualitzar els projectes que 

l’odre regulador ha establert per als seus llocs de residència i esbarjo per tal de que 

siguin partícips d’un espai que, seguint la lògica de Lefebrvre, no els pertany veritable-

ment. En aquest cas, l’ús de la imatge té un valor purament reproductiu en el sentit 

d’avançar una realitat que està per arribar. Pensem, però, que la imatge, i en el nostre 

cas en particular la fotografia, ha d’aprofundir d’una manera més intensa en les relaci-

ons entre individus, espais habitats i límits que els regulen.  

La ciutat i allò urbà tracen un matís perceptiu d’un espai que comparteixen de manera 

ben particular i en diferents plànols. Per un cantó trobem la representació ideal i per 

l’altre, la construcció espontània i pretesament emancipada d’espais propis i recognos-

cibles per la mateixa ciutadania que els habita. Si traslladem aquesta lògica a l’àmbit 

visual podem establir que existeix una voluntat d’invisibilitzar les lògiques dels individus 

a través de la imposició d’un imaginari oficial, moltes vegades basat en aquelles recrea-

cions virtuals inerts de projectes que encara no s’han dut a terme. Es tractaria, doncs, 

d’una pretesa bunquerització de l’ideal de ciutat, participat i decidit per part d’una elit. 

En contraposició a aquest afany visual restrictiu trobem la necessitat que planteja l’ur-

banitat de fer visible la seva realitat. Les imatges que resultin d’aquesta aproximació 

ofereixen una concepció de l’espai habitat com un territori farcit de límits, un lloc de 

trobada i de conflicte en el que l’individu no resta a disposició de l’espai sinó que hi 

interactua fins a formar part d’ell i arribar a modelar-lo. Com a resultat d’aquesta relació 

bilateral sorgeix la necessitat de recórrer a llenguatges que adaptin de manera efectiva 

els seus recursos a la natura d’allò urbà: 

 

«(La cámara), instrumento al mismo tiempo de ciencia y de arte que nació no solo 

con la modernidad urbana, sino para reproducir sintéticamente su sensibilidad por 

el detalle, por lo efímero, por lo superficial y por lo sorprendente. El Cine y lo urbano 

estaban hechos, al fin y al cabo, de lo mismo: una estimulación sensorial 
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ininterrumpida, hecha de secuencias de acción, excitaciones imprevistas, 

impresiones inesperades.» (DELGADO 1999: 38) 

 

Tal com afirma l’antropòleg Manuel Delgado, el codi audiovisual és l’eina capaç de 

dialogar fluidament amb aquesta realitat urbana, plena de conflictes i en contínua 

fluctuació. Creiem fermament que l’expressió creativa és l’encarregada de donar 

resposta als interrogants que la ciutat ens planteja, una resposta tan eloqüent i plena de 

significat quan retratem els asèptics carrers del barri de Pedralbes com quan ens 

apropem als racons més caòtics de Ciutat Meridiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

2. REALITATS ALLUNYADES 

 

 

Els llenguatges d’expressió creativa disposen de la força necessària per poder apel·lar a 

situacions o atmosferes que d’altres llenguatges només poden ensumar llunyanament. 

Malgrat això, un relat literari o una fotografia poden ser infrainterpretats si només in-

teractuem amb la seva capa més superficial, Per exemple, si comparem un carrer de 

Pedralbes, on regna la calma, amb un de Ciutat Meridiana, on s’imposa un desordre 

metòdic, podem extreure un seguit de llocs comuns epidèrmics que ens empenyen a 

traçar un ràpid judici de valor. Per aquest motiu, en aquest apartat pretenem posar da-

munt de la taula elements de natura ‘objectiva’, és a dir, basats en dades oficials con-

trastades, que estableixin el context en el que desenvoluparem la nostra aproximació 

creativa a totes aquelles fronteres que separen, alimenten i uneixen els barris barcelo-

nins de Ciutat Meridiana i Pedralbes. 

 

 

 

2.1 Dibuixar límits que separen 

 

En la nostra idea de confrontar les realitats d’aquests dos barris hem sentit la temptació 

de deixar-nos endur per la muntanya de xifres que no fan res més que engrandir la dis-

tància que separa aquestes dues zones de la ciutat de Barcelona. Un anàlisi superficial 

d’aquesta informació ens ha posat davant dels ulls un paisatge molt condicionat pels 

llocs comuns de l’ambivalència: barris burgés vs barri obrer. Per aquest motiu hem re-

nunciat a examinar amb detall les diferències més enllà dels factors estrictament neces-

saris i hem apostat per intentar traçar paral·lelismes que, al nostre parer, acaben apor-

tant una informació mes rellevant que la simple confrontació de xifres en sentits opo-

sats. 
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Com indicàvem, però, hi ha una realitat innegable a la que no podem escapar. Segons 

dades aportades per l’Ajuntament de Barcelona6, l’índex de renda de població (que pren 

com a referència un valor 100) assoleix els 248 punts al barri de Pedralbes mentre que 

no arriba als 39 a Ciutat Meridiana. Aquesta contundent dada dona pas a un seguit de 

diferències (valor del metre quadrat, nombre de persones amb estudis universitaris, 

nombre de vehicles per cada 1000 habitants, etc...) que no fan una altra cosa que apro-

fundir en aquesta trinxera.  

Un altre dels valors que sí que considerem important d’esmentar és aquell que fa refe-

rència a la superfície dels dos barris i a la seva població total, ja que condiciona d’una 

manera molt directa la fesomia dels espais que pretenem analitzar. Així doncs, Ciutat 

Meridiana allotja a un total de 10055 persones empadronades (amb un alt índex de po-

blació sense comptabilitzar per manca de regularització de ciutadania) en un territori de 

35.50 hectàrees que suposa una densitat de població de 291 hab/ha. Per la seva banda, 

a Pedralbes trobem 11864 habitants repartits en una superfície de 270,20 hectàrees que 

donen com a resultat una densitat de població de 45 hab/ha. 

Com indicàvem anteriorment, i més enllà de les consideracions morals que se’n despre-

nen, aquestes xifres mostren que Pedralbes multiplica per 6 l’índex de renda i allotja sis 

vegades menys persones per hectàrea respecte Ciutat Meridiana. Aquestes dades po-

drien constituir els fonaments sobre els que construir una gran frontera que separés 

aquestes dues àrees de la mateixa ciutat.  

Val a dir que aquestes macro xifres econòmiques ens ofereixen una visió molt plana de 

la realitat que ens envolta i el nostre objectiu està encaminat a posar de relleu el major 

nombre possible de límits que s’estableixen entre aquests dos barris barcelonins. Per 

això, i tal com hem anat assenyalant durant tota la nostra recerca, pretenem endinsar-

nos de manera més profunda en aquestes realitats, intentant copsar la natura polièdrica 

de la frontera i els seus impactes en el territori i en les persones. 

 
6 https://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/index.htm 

https://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/index.htm
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3. REALITATS PARAL·LELES 

 

 

Si bé ha quedat palès el gran desequilibri que es planteja entre aquests dos cantons de 

Barcelona representants per Ciutat Meridiana i Pedralbes, les primeres recerques que 

vam dur a terme respecte a aquests dos barris mostraven un seguit de punts en comú 

que lluny d’apropar les vides dels seus veïns i veïnes el que feien era segregar-los de 

manera definitiva al construir diferències de complicada resolució 

 

 

 

3.1 Els marges 

 

Ciutat Meridiana i Pedralbes estan inclosos dintre del perímetre que separa la ciutat de 

Barcelona d’altres municipis d’una entitat territorial més gran anomenada àrea metro-

politana. Com que aquest dos barris dels que parlem formen part del mateix sistema 

administratiu cenyit a un territori delimitat, ens hem proposat tractar d’establir els 

punts en comú entre aquestes dues parts de Barcelona. D’aquesta manera, posant a 

sobre de la taula tot allò que comparteixen, provarem d’establir les peculiaritats 

d’aquests dos territoris de la capital catalana.  

Per una banda, podem afirmar que tant Pedralbes com Ciutat Meridiana comparteixen 

una ubicació perifèrica dintre del mapa de la ciutat. Ciutat Meridiana pertany al districte 

de Nou Barris, ubicat al nord-est de Barcelona. La seva ubicació limita amb d’altres barris 

de la ciutat però també amb el municipi de Montcada i Reixach (més concretament amb 

el barri de Can Cuiàs) a l’est. Al nord de Ciutat Meridiana trobem la serralada de Collse-

rola que separa la capital catalana amb poblacions com Cerdanyola del Vallés. Ciutat 

Meridiana també s’ha convertit en la porta de benvinguda a totes aquelles persones 

que, ja sigui amb tren o vehicle privat, accedeixen a Barcelona des del nord de Catalunya. 

La C-58, la C-33 i la C-17 es fusionen davant dels seus gratacels, mentre que els trens de 

la R3, R4, R7 i Regionals de Renfe fan grinyolar les vies cada certs temps a l’estació que 

porta el nom de Torre Baró. D’aquí que el barri es vegi condicionat i limitat per una 

autèntica teranyina d’autopistes i vies fèrries que la separen d’altres barris del districte 
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i de la mateixa ciutat ja que l’isolament físic, acústic i medi ambiental al que està sotmès 

així ho determina.  

Al cantó oposat de la ciutat trobem el barri de Pedralbes integrat dintre del districte de 

Les Corts. Ubicat a l’extrem nord-oest del mapa, i tal com succeïa amb Ciutat Meridiana, 

Pedralbes és un territori limítrof, pel cantó oest amb el municipi d’Esplugues de Llobre-

gat i al nord per la serralada de Collserola. Val a dir que, mentre que al cantó oposat de 

Barcelona sembla que la ciutat es va difuminant de manera progressiva cap a la munta-

nya, en el cas de Pedralbes trobem molts casos en els que murs ferms i farcits de càme-

res de videovigilància posen punt i final a la ciutat i giren l’esquena a tot allò que no es 

consideri civilització en el terme humà de la paraula. Malgrat aquests esforços, sembla 

que els porcs senglars que habiten a la serralada de Collserola s’entesten a visitar la 

ciutat ja sigui per la vessant est com per l’oest.  

Pedralbes també veu condicionada la seva forma a les vies ràpides que la travessen tot 

i que la seva relació amb elles és clarament diferent a la de Ciutat Meridiana. L’Avinguda 

Diagonal separa Pedralbes del barri de La Maternitat i Sant Ramón. Tot i que la Diagonal 

es considera una via urbana, podem afirmar que els seus 9 carrils de circulació, la seva 

disposició en l’accés a la ciutat i l’enllaç amb la B-23 la converteixen en una autèntica 

autopista urbana. Al cantó nord del barri trobem la B-20, també coneguda com Ronda 

de Dalt. Es tracta d’una via ràpida de circumval·lació de la ciutat que segmenta Pedralbes 

en dues fraccions. Tot i que aquesta via afecta el dia a dia dels habitants del barri, cal 

apuntar que la Ronda de Dalt transcorre per Pedralbes semisoterrada en molts trams i 

totalment soterrada en alguns d’altres. Això indica que l’impacte de la B-20, tot i que és 

real i notori, sembla tenir poc a veure amb les autopistes en suspensió que s’amunte-

guen davant de Ciutat Meridiana.  

Així doncs, els dos barris objecte d’anàlisi comparteixen aquesta ubicació perifèrica din-

tre del mapa de la ciutat. Com apuntàvem més a dalt, pensem que els punts en comú 

entre Ciutat Meridiana i Pedralbes aporten més llum que les dades que simplement les 

distancien. Per exemple, aquest emplaçament comú als marges de la ciutat deixa entre-

veure dos clars models d’assentament que viatgen en direccions oposades. Per una 

banda trobem la perifèria més vinculada als condominis residencials que s’observen a 

diverses megalòpolis de Sud-Amèrica, en les que les classes benestants busquen un racó 

en el que aïllar-se, creant un ecosistema tancat. Per l’altra banda, observem el model 
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banlieu, aquell esquema que confina als marges de la ciutat allò que pretén invisibilitzar. 

Aquestes seccions venen molt vinculades amb la imposició de barreres físiques, en 

forma d’infraestructures de transports, que aïllen un sector de la població, tot dificultant 

la seva transició cap al centre de la ciutat i empenyent-la cap a l’estigmatització social.  

 

 

3.2 L'ADN de l’especulació urbanística 

 

 

En relació a l’emplaçament dels esmentats barris, voldríem introduir un segon punt en 

comú que posa en relació Pedralbes i Nou Barris. Ens referim a la seva creació a partir 

dels anys 60 del segle XX. L’aproximació històrica als orígens d’aquests dos assentaments 

de Les Corts i Nou Barris ens ha desvetllat una sorprenent similitud que mai no hauríem 

imaginat. Ciutat Meridiana i Pedralbes neixen amb el mateix esperit d’especulació urba-

nístic. Com hem comprovat fins ara, aquest origen comú posarà al damunt de la taula 

un seguit de diferències que ens ajudaran a entendre de millor manera les lògiques in-

ternes de cada enclavament.  

La història urbanística de la ciutat de Barcelona sembla estar impulsada per la celebració 

de grans esdeveniments. Les exposicions universals del 1888 i 1927 i els Jocs Olímpics 

de 1992 van suposar una remodelació de la fesomia barcelonina que ha determinat de 

manera profunda la vida a la ciutat7. A banda d’aquests grans punts d’inflexió, la ciutat 

comtal també ha patit altres transformacions que potser no han tingut tant de ressò 

però que han dut la ciutat cap a nous camins de desenvolupament. En aquest grup de 

revolucions urbanístiques podríem incloure el Fòrum de les Cultures dels 2004 i el Con-

grés Eucarístic del 1952. Aquest últim esdeveniment és de vital importància per a nosal-

tres. 

En el context d’un estat enfonsat en un règim dictatorial i amb greus problemes econò-

mics degut a l’autarquia del govern franquista, la celebració d’aquesta trobada evangè-

lica va suposar canvis determinants en l’estructura urbanística de Barcelona. El règim 

 
7 En aquest sentit, tant la novel·la La Ciudad de los prodigios d’Eduardo Mendoza, com el llargmetratge 
En construcción de José Luis Guerín ens sembles dos excel·lents exemples de com el codi artístic pot 
apel·lar de manera precisa als canvis de pell d’una ciutat que en aquest cas concret és Barcelona 
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franquista veia el Congrés Eucarístic com una excel·lent ocasió per blanquejar la seva 

imatge de cara a l’estranger (per tal d’enfortir la seva creixent indústria turística). Això 

va motivar un replantejament en la estructura de la ciutat. En aquells moments Barce-

lona disposava de grans nuclis de barraques com a conseqüència de la gran quantitat de 

població arribada d’altres racons de l’Estat com a mà d’obra per a la indústria catalana. 

Assentaments com La Perona, Pequín, el Somorrostro, el Camp de la Bota, Can Tunis, 

etc... varen ser progressivament desmantellats en favor de una reordenació estètica, 

social i ideològica que respondria exactament a la noció d’espai concebut de Lefebvre 

del que parlàvem més a dalt. 

El Congrés Eucarístic de 1952 va suposar la reforma de l’Avinguda Diagonal, anomenada 

en aquella època Avenida del Generalísimo. Allà es varen celebrar les eucaristies multi-

tudinàries del Papa Pius XII. En aquell espai de la ciutat on ara trobem la confluència de 

l’Avinguda Diagonal i la Gran Via Carles III es va instal·lar una creu gegant que dominava 

tot l’espai. Al seu voltant es disposaven les últimes construccions de la ciutat i un vast 

espai sense edificar. Jaume Fabré i Josep Maria Huertas tracen una excel·lent panorà-

mica d’allò que trobàvem quan la ciutat s’exhauria i que era conegut com a Pedralbes: 

 

«El segle passat era popular tan sols com a centre d’excursions que tenien com a 

destí una visita al monestir i a Ca la Serafina, per comprar-hi matons. Als anys qua-

ranta, i al marge de quatre cases al voltant del monestir no hi havia gran cosa més 

que el Palau Reial, les casernes i el restaurant construït a la Font del Lleó.» (FABRÉ, 

HUERTAS. 1976: 176) 

 

 

L’arribada l’any 1957 a l’ajuntament de Barcelona de Jose Maria Porcioles, l’alcalde que 

més anys va presidir el Saló del Tinell, va propiciar que l’impuls urbanitzador i reorganit-

zatiu de la ciutat es confirmés. Sota l’empara municipal i a inicis dels anys 60 va sorgir el 

projecte d’urbanització del que ha acabat sent el barri de Pedralbes. La família Guell era 

la propietària de 70 hectàrees de finques sense edificar mentre que la família Godó en 

posseïa 46 d’aquells terrenys urbanitzables. Aquestes dues grans estirps de la burgesia 

catalana varen decidir emprendre la construcció d’un barri residencial, allunyat del so-

rollós eixample barceloní. Tot i que la implantació de població no va ser tant ràpida com 

s’havia previst, Pedralbes va acabar convertint-se en el reducte de les classes socials més 
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influents i adinerades de Barcelona. Però mentre tot això succeïa a l’accés est de la ciu-

tat, a l’altre cantó, en aquesta mateixa època, es produïa un fenomen paral·lel en molts 

aspectes i diametralment oposat en quant a les seves repercussions.  

La reubicació de les bosses de població que habitaven als assentaments barraquistes 

van ser un dels impulsors de l’afany urbanístic propugnat per govern de l’alcalde Porci-

oles. Els habitatges construïts a Pedralbes no estaven destinats a acollir aquest sector 

de la població. Les administracions reservaren les construccions fruit del que s’ha ano-

menat desarrolismo per a les famílies de nouvinguts que fins ara havien viscut a les bar-

raques. D’aquí varen sorgir tots els polígons d’habitatges escampats per tota l’àrea me-

tropolitana: Sant Cosme (El Prat de Llobregat), Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat), Sant 

Ildefons (Cornellà del Llobregat), La Mina (Sant Adrià del Besós)... Un dels projectes que 

es varen dur a terme a partir dels anys 60 va ser la construcció de Ciutat Meridiana. Com 

fèiem en el cas de Pedralbes, tornem a les paraules de Fabré i Huertas per tractar de 

visualitzar què era el que trobàvem en aquells terrenys abans de la dècada dels 60: 

 

«Al 1963 la Ciutat Meridiana no existia. Era una vall situada al darrer extrem del perí-

metre municipal que havia estat deixada de banda com a futur cementiri per consi-

derar-la massa humida. Després, amb l’aprovació d’un pla parcial, hi hagué via lliure 

per bastir-hi cases.» (FABRÉ, HUERTAS. 1977: 245) 

 

 

D’aquest fragment podem extreure molta informació valuosa. Per una banda, destacar 

que la zona edificable havia estat descartada per allotjar els morts per ser massa humida. 

Inevitablement no podem deixar de pensar en l’excel·lent relat de Pere Calders Aqui 

descansa Nevares8. La ficció, un cop més, ens ajuda a pensar-nos i a reflexionar sobre 

les experiències més reals. Per l’altra banda, trobem el concurs de la iniciativa privada 

com a factor clau en el naixement del barri. En el cas de Ciutat Meridiana va ser la pro-

motora Urbanizaciones Torre Baró S.L. qui es va encarregar de construir a corre-cuita els 

edificis que havien de convertir-se en el barri amb menor índex de renda de població de 

la ciutat. La construcció, al contrari que havia passat al cantó oposat de la ciutat, es va 

 
8 Publicat dintre del mateix recull de contes homònim l’any 1980, Aquí descansa Nevares relata la història 
d’un grup de persones que decideixen ocupar un cementiri per manca d’un altre lloc on poder viure. 
L’obra, ambientada a Mèxic, beu de les bases de l’anomenat realisme màgic.  
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fonamentar en l’ús de materials de pèssima qualitat i envoltats d’una manca preocupant 

d’infraestructures tals com clavegueram, asfaltat de carrers, vies d’accés i sortida del 

barri, arribada del transport públic... Si les famílies Godó i Güell varen ser les responsa-

bles del naixement de Pedralbes, darrere de l’accidentada posada en escena de Ciutat 

Meridiana trobem un altre nom il·lustre: Joan Antoni Samaranch. Fins l’any 1972 Sama-

ranch va ser el president del consell d’administració d’Urbanizaciones Torre Baró i aquell 

any va deixar el càrrec per a convertir-se en president de la Diputació de Barcelona. Anys 

més tard, el mateix Samaranch es convertiria, des de la presidència del Comité Olímpic 

Internacional, en un dels grans impulsors de la nominació de Barcelona com a ciutat 

olímpica, fet que va generar un dels més grans negocis immobiliaris que la ciutat comtal 

ha patit.  

Així doncs, la connivència amb l’administració municipal i la conseqüent especulació ur-

banística van ser l’origen comú del naixement d’aquests dos barris tan allunyats física 

com econòmicament. Però mentre que Pedralbes es va convertir en un oasi de quietud 

des del seu naixement, Ciutat Meridiana va veure la llum amb un seguit de mancances 

cròniques que han marcat el seu destí. La classe política va fomentar la ‘pau social’ a Les 

Corts mentre que va negar la realitat a Nou Barris, condemnant Ciutat Meridiana des del 

seu naixement, a la precarietat. Bona prova d’això són els motius oferts per l’ajuntament 

davant dels problemes d’humitat als habitatges de Ciutat Meridiana: «el regidor Sauqué 

dona com a raó de les humitats que es rentava massa roba i es condensava massa butà 

per causa de les estufes i les cuines a les cases, i que la urbanització no en tenia cap 

mena de culpa» (FABRÉ, HUERTAS. 1977: 247). Des de bon començament el cinisme es 

va instal·lar envers els discursos cap a un costat de la ciutat i el manteniment de l’statu 

quo cap a l’altre. Tot això pot tenir molt a veure en la manera com s’anomenen oficio-

sament els dos barris a dia d’avui. Pedralbes s’enquadra dintre de l’anomenat upper di-

agonal mentre que Ciutat Meridiana és coneguda com «Villa Desahucio», degut a la 

enorme taxa de desnonaments que assolen el barri. Un cop més, anomenar les coses 

ajuda a construir realitats. Aquest llenguatge serà determinant a l’hora d’atreure fluxos 

de població cap a aquests dos pols. 
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3.3 L'eloqüència de la diversitat 

 

 

 

D’aquesta manera arriben al tercer i últim factor en comú que hem establert entre els 

dos barris objecte del nostre estudi. Aquest no és un altre que la composició dels barris, 

les gents que els omplen i els donen vida, el factor que dona via a l’espai experimentat 

de les ciutats. Com ja s’ha esmentat, la població dels dos barris està al voltant de les 

11000 persones. Tot i que en el cas de Ciutat Meridiana els registres oficials indiquen 

que viuen empadronats uns 10000 habitants, hem de tenir en compte que existeix un 

gran nombre de veïns del barri que, degut a la seva situació irregular i a la seva gran 

mobilitat , opten per no empadronar-se i per tant queden fora dels registres de població 

oficials.  

A primera vista, quan un pensa en la població nouvinguda de Barcelona la ubica a barris 

com El Raval o Poble Sec, amb percentatges del 7,8% i del 4.1% respectivament del total 

d’estrangers a la ciutat9. El nostre esquema mental traça un fenotip d’aquests nouvin-

guts i els atorga un periple farcit de fronteres que han hagut de travessar fins a poder 

establir-se en un habitatge de la capital catalana. Però a quina mena de nouvinguts vi-

sualitzaríem si afirméssim que els barris de l’Eixample Esquerre, la Sagrada Família i la 

Vila de Gràcia acullen cadascun d’ells un 3,5% de població forana? Pensaríem en el ma-

teix model d’immigrant? De ben segur, el color de pell seria més clar, tindrien estudis 

superiors i treballarien per a fulgurants start-up’s amb seu al districte del 22@.  

Si ens atenem a les mateixes dades de l’Ajuntament de Barcelona, comproven que Pe-

dralbes acull el 0.7% (que es tradueixen en 2138 nouvinguts) de la població estrangera 

que viu a la ciutat mentre que Ciutat Meridiana representa el 1,1% (amb un total de 

3193 persones). Malgrat la diferència de 1000 individus (que com ja hem dit es podria 

enfilar més si es computés la població no empadronada) la bretxa en aquesta ocasió 

sembla que no és tan profunda com acostuma a ser en altres trets distintius entre 

aquests dos barris. Però, una vegada més, el contrast es produeix en el tipus de persona 

 
9 Segons les dades del Departament d’Estadística i Difusió de dades de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’any 2018. https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/pobest/pobest18/part1/nt24.htm 

https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/pobest/pobest18/part1/nt24.htm
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migrada que es trasllada a una zona o a una altra de la ciutat. Mentre que a Pedralbes 

les tres nacionalitats més representades son la russa, la italiana i la francesa, a Ciutat 

Meridiana les comunitats més nombroses són la paquistanesa, l’hondurenya i la marro-

quina. De fet si computéssim la diversitat cultural en base al nombre de nacionalitats 

diferents que acull cada barri, podríem afirmar que Pedralbes és més multicultural ja 

que acull 97 nacionalitats diferents per les 82 que s’agrupen a Ciutat Meridiana. 

Ens atreviríem a dir que un nouvingut cau a un barri aleatòriament de Barcelona, com 

qui llença una moneda a l’aire? De ben segur, no calia recórrer a totes les consideracions 

que hem exposat en les pàgines anteriors per donar una resposta negativa.  

 

 

 

 

3.4 Tan lluny, tan a prop 

 

Barcelona, sota l’aparença d’una ciutat oberta, cosmopolita i acollidora com s’afanyen 

a repetir incansablement els seus governants i empresaris, amaga límits estrictes que no 

poden ser superats. La ciutat comtal no és un cas aïllat sinó que respon a l’esquema 

clàssic de qualsevol gran urbs del Nord Global. Es tracta d’una ciutat plena de límits, de 

línies moltes vegades tan invisibles com els trens que recorren les seves entranyes però 

que fan vibrar el paviment cada cinc minuts. Aquests límits no es cenyeixen només a 

consideracions de caire econòmic sinó que construeixen un territori d’autoconfinament, 

un marc mental que es retroalimenta i ajusta cada cop més la visió d’aquella persona 

que pretén escapar.  

Per tal de comprendre la ciutat hem de deixar de considerar-la com un indret delimitat 

per línies separadores i començar a considerar-la com un autèntic territori interior i ex-

terior, un indret que es modifica, s’autoconstrueix. Tal com diu Gloria Anzaldua parlant 

de les Borderlands:  
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«Las fronteras están diseñadas para definir los lugares que son seguros y los que no 

lo son, para distinguir el us (nosotros) del them (ellos). Una frontera es una línea 

divisoria, una fina raya a lo largo de un borde empinado. Un territorio fronterizo es 

un lugar vago e indefinido creado por el residuo emocional de una linde contra 

natura. Está en un estado constante de transición. Sus habitantes son los prohibidos 

y los baneados. Ahí viven los atravesados: los bizcos, los perversos, los queer, los 

problemáticos, los chuchos callejeros, los mulatos, los de raza mezclada, los medio 

muertos; en resumen, quienes cruzan, quienes pasan por encima o atraviesan los 

confines de lo «normal». (ANZALDUA. 2016:42) 

 

La ciutat, doncs, com a espai fronterer quotidià, amaga totes les trinxeres que li donen 

vida tal com un seguit de països inventen un selecte club sota el nom de Schengen, Unió 

Europea, Occident, G-7 o qualsevol altra denominació per tal d’amagar la cartografia 

més essencial que es troba darrere de cadascuna de les seves accions i que es basa en 

la lògica d’aïllar allò desconegut intentant obrir rases en l’aire.  

 

Hi ha mil maneres d’anomenar-les, tenen infinitat de formes. Estan a prop, a la porta de 

casa, però les sentim com alguna cosa llunyana. De vegades són una línies marcades a 

terra amb el peu, en d’altres ocasions dos idiomes inintel·ligibles que xoquen una vegada 

darrere l’altra com dos cossos inerts que reboten infinitament enduts per la pròpia inèr-

cia. En altres ocasions és un cos que rebutja i una mirada que no accepta. A les pel·lícu-

les, és un avió enlairant-se enmig de la boira fugint de la guerra i esmicolant una història 

d’amor; a la vida real és una cua immòbil per a aconseguir passar el control de passa-

ports i accedir a un territori que es mostra hostil des del primer moment. En tots els 

casos, la frontera és una percepció particular, feta de les pors a que no ens entenguin ni 

que reconeguin qui som, feta de la solitud de mirar al teu voltant i que tots els ulls sem-

blin defugir la teva mirada.
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MARC PRÀCTIC
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In front of... 



 69 

 



 70 

 



 71 
 



 72 



 73 



 74 

 



 75 

 



 76 



 77 
 



 78 

 



 79 



 80 



 81 



 82 



83 



 84 

Viatge d’anada
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Al xofer li agradava escoltar la ràdio durant aquells minuts abans de començar el servei. 

Trobava una certa sensació de pau en la veu del locutor explicant les notícies de l’altra 

banda del món mentre ell conduïa per carrers costeruts que semblaven dur l’autobús 

directe cap al bosc. Aquell barri no tenia gaire bona fama i tots els conductors preferien 

no haver de fer torns en aquella línia. Ell no havia estat una excepció però després 

d’haver fet la ruta durant una setmana, la seva consideració cap aquells carrers havia 

canviat. Ara, un cop que arribava a la primera parada del trajecte, a les cinc i quaranta 

del matí, aturava el motor i sentia la tranquil·litat d’uns carrers buits.  

Des de feia unes setmanes també havia decidit apagar la ràdio quan arribava allà. 

Guardava silenci durant aquells minuts previs. Es quedava assegut, amb el volant entre 

les mans, sentint com l’estructura de l’autobús grinyolava com si aquest estigués 

estirant els braços i les cames just quan el despertador acaba de sonar. Ni ell mateix 

sabria dir perquè guardava silenci. Potser es tractava d’un gest de respecte cap a la dona 

que esperava dempeus i amb paciència a l’altre costat del vidre, sense reclamar res, ni 

tan sol picar amb els dit a la porta per demanar que aquesta s’obrís.  

 

El xofer i la dona són les dues úniques persones que creuen la ciutat de cantó a cantó 

cada dia feiner dintre d’aquell autobús. Per això, sempre que arriben a l’última parada, 

el conductor obre les portes del darrere, s’aixeca per estirar les cames i es gira per 

acomiadar la seva companya de viatge dient-li «bon dia, fins demà». 

La dona puja i s’asseu al mateix seient de sempre, a la banda dreta del passadís, al costat 

de la finestra. El seient escollit no es troba ni massa endavant ni massa enrere. Ni tampoc 

pertany al grup de seients reservats a gent amb necessitats especials. Seu sempre allà, 

es sent còmoda. De tots els espais de l’autobús ha escollit el més discret. Es col·loca els 

auriculars i prem el play del seu reproductor al telèfon mòbil. Es preocupa de no posar 

la música gaire forta per no molestar els pocs passatgers que durant les primeres 

parades pugen a l’autobús. Dels auriculars surten ritmes que semblen dur-la de retorn 
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al món en aquestes hores de sol incipient i que durant el viatge de tornada l’ajuden a no 

caure totalment adormida.  

Molts dies comparteix una part del trajecte amb una antiga companya de feina que ara 

treballa al servei de neteja d’una clínica de cirurgia estètica. La seva excompanya parla 

amb un to de veu  una mica elevat i ella li respon amb el to més afable que pot, tocant-

li el braç per tractar de fer-li entendre que no li agrada sentir-se observada per la resta 

del passatge. La seva excompanya fa tres anys que viu al barri i no ha conegut una altra 

ciutat que aquesta. Al contrari del que ha hagut de fer ella, aquella noia no ha hagut de 

trepitjar mai un locutori per parlar amb la seva família perquè  va disposar del seu propi 

telèfon mòbil des que va arribar. Li sembla que els temps han canviat molt en poc temps 

però prefereix no pensar d’aquesta manera perquè això la fa sentir més vella del que és.  

De vegades la dona s’alegra de poder xerrar una mica amb algú tot i que en la majoria 

de les ocasions no té gaires oportunitats de dir res perquè les xafarderies dels clients de 

la clínica estètica, que en alguns casos són personatges de la tele, ocupen tota la 

conversa. Quan la seva excompanya de feina fa referència a alguna celebritat que ha 

anat a retocar-se el nas a la clínica baixa el to de la seva veu i s’apropa a la dona, com 

tractant de no violar el codi deontològic.  

A les cinc i quaranta cinc del matí són dues dones a l’autobús que es dirigeixen, amb cara 

d’adormides, al seu lloc de feina. Si no fos pel to elevat de veu d’una d’elles, ningú 

s’adonaria que existeixen i estan assegudes a l’autobús. 

 

Té quaranta dos anys. Va arribar ara fa tretze. Contràriament al que pensen alguns dels 

seus veïns actuals, la seva entrada al país va ser a través de l’aeroport de la capital, amb 

un bitllet comprat per Internet i amb un visat que l’autoritzava a quedar-se al país per 

un període de noranta dies. La va anar a rebre el seu oncle que vivia des de feia deu anys 

a una ciutat propera a la costa. El seu oncle la va acollir a casa i va acordar amb ella que 

un cop passats els noranta dies del visat de turista i si havien aconseguit alguna feina 

per a ella, la neboda es quedaria a viure amb ells. 

El seu cos ja caminava pels carrers d’aquella ciutat però semblava que el seu cap encara 

voltava pels aires, resistint-se a entendre res del que passava allà a baix. Malgrat l’estat 
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de confusió en el que es trobava, no va perdre ni un minut per començar a buscar feina. 

En cinc dies ja havia aconseguit estar assalariada, sense contracte i amb un sou ridícul. 

Però ella tenia clar que el que necessitava era començar a treballar i arreplegar els pocs 

euros que pogués per enviar-li als seus pares. Un cop més, es tractava d’ajudar sense 

demanar res a canvi, de ser la filla obedient que ha nascut amb la necessitat de suportar 

tot allò que li caigués a sobre. Aquella ràpida immersió a l’economia submergida va fer 

que el canvi complet d’univers que acabava de dur a terme no prengués més 

protagonisme del necessari. Era el moment de posar-se a treballar i de sortir-se’n com 

fos.  

Es va separar del seu oncle i familiars degut a la crisi econòmica que va assotar el país. 

Calia buscar-se la vida a un altre lloc. Mai trobaria a faltar els carrers i monuments 

d’aquella primera ciutat en la que va viure al país. En certa manera, l’única cosa que la 

va ajudar d’aquella ciutat va ser el gran nombre de compatriotes (una paraula que fins 

a aquell moment ella mai havia utilitzat) que hi residien. Tot i això,  aquelles litúrgies 

nacionals i folklòriques de les que participava en terra aliena la confonien veritablement. 

Reconeixia com a senyals estranyes els cartells de trànsit, els colors dels cotxes de la 

policia, l’asfalt dels carrers, el color del cel i les olors, el sabor de l’aigua de l’aixeta. Al 

mateix temps, estava envoltada de gent que havia arribat del mateix lloc que ella. Els 

trobava a la feina, durant els caps de setmana al parc o a les revistes del cor que 

compartien i rellegien, com provant de mantenir una fila línia de contacte amb una 

quotidianitat que anava perdent color cada dia que passava. Tenia la sensació d’haver 

travessat oceans, deserts, serralades, rius i valls per acabar sentint que en part no havia 

abandonat el seu país. Tothom li deia que allà no havia de patir per res perquè entre 

tots els compatriotes s’ajudaven. Ella assentia amb el cap però no s’acabava de trobar a 

gust. Li semblava una sort poder comptar amb tot aquell recolzament però un neguit, al 

que no sabia donar nom, recorria el seu cos.  

Les instruccions d’ús d’una nova realitat com aquella només es podien desxifrar amb un 

alfabet: el dels cops que anaves rebent. En aquell nou país les coses funcionaven amb la 

seva pròpia lògica, que en molts casos resultava totalment críptica.  En primer lloc: calia 

ser molt discreta. Havia d’evitar per tots els mitjans que la policia li demanés la 

documentació. Això va configurar la seva manera de caminar pels carrers, el mode 
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d’encarar la vida pública. Calia fer-se invisible durant una part del dia. De fet, i aquesta 

és la segona cosa que va aprendre, calia fer-se invisible, tenir dedicació plena a la feina 

i no oposar cap objecció respecte de les condicions de treball. Ella es dedicava a netejar 

quatre pisos particulars i a cada un d’aquests llocs només era la mestressa de casa la que 

sabia el seu nom i la que es dirigia breument a ella. La tercera cosa que va aprendre va 

ser que la mobilitat era la seva nova forma de vida. En quant va trepitjar aquest 

continent es va convertir en una semi nòmada sense saber-ho. Ho va anar descobrint a 

mesura que recorria el país de nord a sud i d’est a oest teixint  interminables hores  a un  

autobús que transitava sempre per la mateixa autopista a les fosques.  

El moviment ajuda  a veure la realitat des d’un angle molt més ample i de ben segur que 

tots aquests canvis de residència l’ajudaren a comprendre que s’havia convertit en una 

clandestina. Havia sentit a parlar d’aquest terme abans d’abandonar casa seva però 

durant tot aquest temps a l’estranger va anar entenent cadascuna de les lletres de la 

paraula. De vegades tenia la sensació de que el seu perfil s’havia anat esborrant i donava 

gràcies a déu perquè això la convertia en un ésser impossible de perseguir. Només sentia 

escalf en els records de la seva família tot i que els compatriotes s’entossudien en fer 

apologia de la bandera, l’himne nacional, la gastronomia, la música.... Aquella exaltació 

nacional era un mode d’aferrar-se a la vida i de no perdre el contorn, però ella 

necessitava sentir que encara pertanyia a algun lloc més enllà del seu passaport.  De 

cadascuna de les cançons que escoltava i de les receptes que preparava en cuines 

compartides per desenes de persones sense nom va extreure la força interna que li 

recordava la única pàtria de la qual mai podria desfer-se: la seva pròpia infantesa.  

Havia patit l’exclusió, havia sentit por gràcies a tota aquella gent entossudida a mostrar-

li com era de vulnerable en la seva situació. Córrer s’havia convertit en la nova manera 

de caminar. Caminar significava arrossegar-se pesadament pels passadissos de les 

múltiples cases on netejava fent-ho, tot plegat, sense massa estridència.  

 

Va arribar a aquesta ciutat sense saber clarament quant de temps s’hi estaria ni quin 

seria el seu destí quan decidís marxar. El seu periple pel país havia estat marcat pels 

contactes que els seus familiars li facilitaven, pels números de telèfon que havia 
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aconseguit en algun lloc de feina previ, per les fugides conjuntes amb d’altres persones 

que s’allunyaven d’unes condicions de treball pèssimes però que semblaven idíl·liques 

quan es posaven en contrast amb les possibilitats de guanyar-se la vida als seus països 

d’origen.  

Si ella provés d’explicar-nos com havia aconseguit una bona part de les feines que havia 

tingut no seriem capaços de creure-la. Li atorgaríem més credibilitat a qualsevol vexació 

sexual abans que creure que tot aquell via crucis per aconseguir una ocupació era real.  

 

I encara que a ella li semblava que aquell moment no arribaria mai, de sobte, mentre 

feia plans a vint minuts vista, les coses van canviar. Va arribar la possibilitat d’accedir a 

un nou estatus. Tot allò que s’havia convertit en la melodia dels rumors que 

acompanyava la seva rutina diària es va convertir en una carrera frenètica i 

absolutament real per tal d’aconseguir la ciutadania gràcies a un procés massiu de 

regularització. La vida es va convertir en una cua que separava les estones de feina amb 

les hores de descans. Després d’hores inacabables de gestions va aconseguir finalment 

la seva documentació com a ciutadana de ple dret.  

Encara recorda quan va arribar a la comissaria per tal de tramitar el document 

d’identitat. La cara del policia a l’entrada, un home d’uns cinquanta anys amb bigoti que 

li demanava el paper tremolós que ella duia a les mans. De fet, en tots aquells anys 

pensava que havia aprés el llenguatge mut dels autòctons, aquelles mirades de 

qüestionament perpetu i els gestos subtils que pesen com camions plens de cal a punt 

per ser abocada una fosa comuna. El policia li va allargar la mà amb un gest impacient i 

va moure tots els dits alhora vegada cap al palmell diverses vegades, com dubtant que 

una espècie tan poc desenvolupada pogués entendre un gest tan evident fet una sola 

vegada. Li va semblar curiós que aquell home dugués guants de plàstic per protegir les 

seves mans.  Mentre li feia el gest, el policia girava la cara per parlar amb la funcionària 

que s’asseia a la taula de recepció i que no rebia ningú perquè l’agent ja s’encarregava 

tot sol del cribratge. Li va tornar el paper mentre arrencava un petit paper de la màquina 

que assignava els torns. Li va tornar el full de citació juntament amb el paper amb el torn 
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i li va assenyalar una sala d’espera. Estava tan nerviosa que si algú l’hagués trepitjat un 

peu no s’hauria adonat.  

Obtenir la nacionalitat va canviar algunes coses però va deixar moltes altres tal i com 

estaven abans. És cert que la por a ser detinguda i expulsada del país se la va anar traient 

de sobre no sense dificultats perquè s’havia convertit en un mode de vida i ara semblava 

complicat caminar sense vigilar on estava la policia. Podríem dir que es va treure de 

sobre un pes però encara li quedaven uns quants per carregar.  

Va pensar que tindria accés a millors llocs de feina però ben aviat es va assabentar que 

per a cobrar més li demanaven tenir estudis i ella no podia demostrar la seva formació. 

La idea de començar a estudiar la va descartar ja que no es podia permetre el luxe de 

perdre el temps pensant en el seu propi futur. A casa seva els seus pares depenien dels 

diners que ella els enviava. Per aquest motiu, va començar a buscar feines pels canals 

que els autòctons usaven: bàsicament portals d’internet i el servei estatal d’ocupació. 

Després de diversos mesos de recerca es va adonar que era més fàcil treballar quan era 

il·legal que sent ciutadana de ple dret del país.  

Finalment va trobar una feina a una multinacional dedicada a la gestió i higiene 

d’instal·lacions. Ella es dedicaria a netejar, com havia fer fins ara però gaudiria d’un 

contracte, dret a vacances, afiliació a la seguretat social i dret a rebre la prestació de 

l’atur. El seu sou era bastant més alt que quan netejava pel seu compte.  

Tot això li va permetre llogar un pis per a ella sola. Fins aquell moment havia compartit 

habitació a innombrables pisos i amb tanta gent que estava segura que no podia 

recordar ni el cinc per cent de tots els noms. Era un moment de felicitat plena tenir les 

claus de casa seva i poder seure al sofà, davant de la tele sense preocupar-se de qui 

corria per casa. Havia trobat un espai d’intimitat, el seu espai. I la necessitat de viure 

amb un parell de bosses plenes de roba que mai acabava de buidar es va anar esvaint 

de mica en mica.  

 

Una de les coses que més li agrada és aquest viatge de bon matí. Troba que l’autobús és 

un lloc deliciós, on es comparteix el caliu i la solidaritat de la gent que s’ha de llevar 



 91 

d’hora per anar a treballar. Les cares adormides desfilen passadís amunt i avall buscant 

un lloc on seure i poder aclucar els ulls uns minuts extra.  

Recorda els primers dies que agafava l’autobús i els nervis que l’assaltaven perquè 

començava a treballar amb aquella mestressa nova. La seva feina a l’empresa de neteja 

l’havia dut a botigues, centres comercials i oficines. Un dia, mentre netejava el despatx 

d’algú molt important que ella mai no havia vist, la seva encarregada li va comunicar que 

el president de l’empresa, el senyor que s’asseia en aquella butaca de pell meravellosa, 

havia demanat que la persona que netejava el seu despatx s’encarregués de donar un 

cop de ma a la seva senyora a casa. El director general l’havia recomanada i a partir d’ara 

ella només s’hauria d’encarregar de fer les tasques a la mansió del directiu! Aquell dia 

va tornar a casa pensant en que malgrat que creia passar inadvertida pel món, algú 

s’havia fixat en ella, havia valorat la presència humana darrere de l‘escriptori sense pols 

i de la moqueta aspirada a consciència cada dia. Qualsevol altra persona s’hagués alegrat 

o hagués sentit com el seu ego sortia reforçat però ella es va endinsar en aquestes 

sensacions sense saber donar-li un nom precís.  

 

Cada dia troba gairebé les mateixes cares. Tret de la salutació amb el xofer i les 

converses amb aquella excompanya de feina cridanera, ella no es dirigeix a ningú. Els 

dies que viatja sola es dedica a observar. Mira tots els passatgers des del seient 

privilegiat que li permet un domini gairebé total de la gent que puja i baixa del vehicle. 

Juga a imaginar on treballa cadascuna d’aquelles cares somnolents. Com amb moltes de 

les coses que ens passen entre els dits dia rere dia, aquella litúrgia del transport públic 

amaga un munt de detalls plens de significat que la rutina fa desaparèixer. Ella, a mesura 

que ha anat trobant un espai a la seva vida on pot permetre’s el luxe de mirar les coses 

amb una certa calma, comença a gaudir dels matisos que amaguen aquells cinquanta 

minuts diaris en autobús. Observa, gaudeix de l’espectacle que  li ofereix la 

quotidianitat.  Algunes persones duen el nom de l’empresa a la roba (que acostuma a 

ser de colors llampants). D’altres van acompanyades de bosses de supermercat on 

amaguen tot el necessari per passar el dia a la feina.  Però de tota la gent amb la que 

comparteix aquells moments matinals, sent una gran curiositat per aquell vigilant de 

seguretat. Du posats els corporatius pantalons de pinces de color marró amb una línia 
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groga als cantons i a la part superior vesteix dessuadores d’equips de futbol. Sempre li 

ha fascinat aquella combinació d’autoritat als pantalons i esperit gregari al pit. 

La majoria d’homes duen botes rígides, d’aquelles que tenen la punta d’acer per si un 

objecte pesant els cau al peu no pateixin cap fractura. A l’hivern detecta algunes 

persones calçant unes sabatilles d’esport de tela molt fina que aconseguirien que el peu 

perdés qualsevol mena de sensibilitat gràcies a l’avançat estat de congelació. Durant els 

mesos més càlids, les sandàlies deixen veure tota mena d’ungles: aquelles llargues i una 

mica brutes i les que brillen amb colors vius. Quan es descobreix examinant els peus dels 

viatgers durant una bona estona, sent un cert de pudor perquè li sembla que aquella 

part del cos és una de les més íntimes i sensuals. Potser ella no és conscient però potser 

ha heretat aquell costum de la seva àvia. Aquesta li havia explicat que  des de ben petita 

s’havia acostumat a mirar a terra per no rebre les reprimendes dels patrons i havia 

desenvolupat gran habilitat per a traçar un retrat detallat de qui tenia al davant en base 

al tipus de calçat que duia. 

Però a banda de les sabates i els peus, el complement indispensables de tots i totes les 

passatgeres és el telèfon mòbil. Hi ha qui puja a l’autobús amb els ulls enganxats a la 

pantalla i baixa set o deu parades més tard sense haver desenganxat la mirada del 

telèfon. En alguns casos, no gaires, algú parla amb un interlocutor però ho acostuma a 

fer a un volum baix i assumible per a la resta dels passatgers. Una de les modalitats més 

esteses és l’ús intermitent del telèfon. Per exemple, la seva excompanya de feina 

comença a xerrar amb ella quan puja a l’autobús però en un cert moment (mai sabrà si 

és per la seva manca d’entusiasme respecte a les tafaneries d’una clínica quirúrgica) 

agafa el telèfon sense deixar de parlar i comença a revisar alguna cosa a la pantalla. De 

sobte, com si hagués trobat alguna cosa més interessant al telèfon, deixa de parlar, de 

manera brusca. La primera vegada que ho va fer, ella es va espantar perquè pensava 

que  la seva companya de viatge havia vist alguna cosa important, alguna mala notícia, 

però amb el pas de les setmanes va comprovar que simplement es quedava embadalida 

amb imatges de l’Instagram o el Tik Tok. Uns minuts després, la companya cridanera 

esdevinguda un ésser inert millorava la seva actuació posant-se els auriculars i aïllant-se 

absolutament del món exterior. Només quan arribava la seva parada semblava sortir 

d’aquella letargia digital, la  petonejava i li deia «adeu, carinyo».  
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Durant els moments de pau, en els que la seva excompanya es distreu amb el telèfon, 

ella mira per la finestra. Li encanta mirar a través del vidre perquè li fa l’efecte que tot 

allò que veu allà al darrere és una gran obra de teatre que algú esta escrivint 

especialment  per a ella.   

Els primers minuts del viatge estan envoltats de voreres que busquen alleugerar la força 

de les arrels d’un arbre proper que les converteix en autèntiques dunes. De tant en tant, 

a alguna cantonada brollen unes taques de greix ben fosc que semblen escapar-se per 

sota de les persianes dels tallers mecànics. Caminen motxilles arrossegant persones i  de 

tant en tant, un patinet elèctric amb un ésser ben erecte a sobre passa en direcció 

contrària del bus a tota velocitat.  

Tots els matins l’autobús s’atura al mateix semàfor. Li sembla d’una pulcritud  absoluta 

que cada matí es repeteixi la mateixa seqüència: l’autobús aturat davant del llum 

vermell. El vehicle queda estacionat de tal manera que ella sempre resta a l’alçada del 

forn de pa. Dintre de la fleca, una d’aquelles franquícies que van començar a aparèixer 

com bolets per la ciutat, una noia treu una safata de croissants del forn i la col·loca a 

sobre del taulell.  A les taules que pot veure darrer la columna del local, sempre es 

troben dos homes prenent el cafè i llegint els diaris esportius convenientment 

identificats com propietat de la fleca. Aquell moment que en realitat no conté res més 

que uns segons de la més avorrida existència d’uns quants personatges li fa pensar molt. 

De fet, cada vegada que parla amb els seus pares per telèfon li explica al seu pare que 

«aquí tot sembla anar cronometrat al segon». Quan li diu això, percep com el seu pare 

assenteix amb orgull en la llunyania tot i que no acaba d’entendre ben bé a què es 

refereix la seva filla. Ella esta fascinada perquè l’autobús surt sempre a la mateixa hora 

i arriba davant del semàfor en perfecta sincronia. I un cop allà, la noia està traient els 

croissants de la mateixa manera per a oferir-los als dos treballadors que de ben segur 

pagaran en dos minuts perquè saben que el metro passa en quatre i tenen cent vint 

segons per arribar a l’andana. Tot això no li explica als seus pares perquè en realitat els 
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minuts de la trucada telefònica els utilitza per a establir aquells diàlegs plens de 

preguntes i buits de respostes. 

Se li fa difícil provar d’explicar les seves sensacions a la família que està tan lluny. És 

difícil fer-los entendre que per primer vegada ha trobat un lloc al que creu pertànyer, 

d’una manera íntima i personal.  Es sent orgullosa del seu barri, de la vida ordenada, del 

seu rol com a dona treballadora que no molesta a ningú i es guanya la vida de manera 

honrada. Aquell barri és el primer lloc del país on ha trobat la terra adient per arrelar-

se. I això fa que es vegi dintre d’una comunitat, que senti que la seva presència va més 

enllà de les marques de les seves sabates a terra i de les seves mans com a força de 

treball.  

L’autobús continua el seu trajecte malgrat que ella s’emboliqui en aquests pensaments 

que l’abstreuen de tot allò que aquella gran finestra, com una pantalla de plasma, li va 

oferint. De mica en mica els blocs de pisos gegantins s’espaien i entre edifici i edifici 

s’obrien corriols verds en forma de jardí. El dia va clarejant ara que és primavera. Durant 

l’hivern gairebé no veu el carrer il·luminat fins que no arriba al seu destí.  A mesura que 

el sol s’aixeca, els carrers es van omplint de gent. Les cares continuen sent tot un poema 

i és difícil trobar expressions contrastades. Tot sembla anar de la indiferència severa cap 

a l’enuig suau. 

En algun moment d’aquesta claror incipient es produeix un fet que té alguna cosa 

màgica. De sobte, tots els fanals s’apaguen. És com si un fi teló de tela negra vaporosa 

caigués a sobre dels vidres de l’autobús i durant uns deu segons ella busca enfocar 

l’escena, parpellejant amb rapidesa. Les coses ja no tenen aquell vernís fluorescent i 

sembla que tot va una mica més ràpid que abans. Els vianants, sota aquella llum natural 

incipient, li semblen diferents. No pot afirmar que es tracti de grans diferències però 

percep alguna cosa característica en les seves maneres d’anar pel món. Les ràdios 

comencen a sonar. De fet, el xofer ha posat la ràdio a més volum perquè fa l’efecte que 

la ciutat s’ha despertar i perquè el soroll dintre de l’autobús augmenta. El tantes vegades 

anomenat batec de la ciutat esta allà. Ella pensa que tothom qui l’envolta a l’autobús i 

tot allò que queda reflectit als vidres de l’autobús la trasllada un pas més enllà. Algunes 



 95 

de les persones que han començat el viatge amb ella encara continuen allà però es van 

incorporant moltes d’altres, buscant lloc entre els passadissos i fet cas omís dels seients 

reservats per a persones amb necessitats especials. 

  

No pot treure-li els ulls de sobre a aquella dona. És una altra de les viatgeres habituals 

però al contrari del que succeeix amb el vigilant de seguretat futbolista, aquella dona no 

l’inspira gaire confiança. Tot i això, admira la seva manera de vestir i el perfum que du. 

Sembla una treballadora del departament d’administració d’una empresa. Sempre 

busca seient de manera una mica desesperada amb el  mateix resultat dia rere dia: ha 

de quedar-se dreta durant el viatge. La mira dissimulant perquè li fa una mica de 

vergonya que l’administrativa la trobi observant-la tan obertament. Aquella dona, 

després d’haver cercat nerviosament algun seient lliure, s’acomoda al passadís, agafada 

a una de les barres de l’autobús. Cada matí la veu esbufegar com a mesura de protesta 

i després submergir-se a la pantalla del seu telèfon. Es tracta d’una dona d’uns trenta 

cinc anys, molt elegant. Segurament porta un any treballant a l’empresa i ja s’ha guanyat 

el respecte dels caps i dels companys de feina. La manera com lluita cada matí per un 

seient que hauria de saber que no aconseguirà transmet una imatge de constància i un 

esperit insurrecte.  L’administrativa puja a l’autobús a l’intercanviador de la plaça 

circular i segurament és veïna d’aquell barri. Allà tot sembla una mica més en 

consonància amb la resta de la ciutat. Ella la imagina vivint sola, a un apartament amb 

terrassa i grans finestrals. També la imagina amb una d’aquelles dutxes amb mampares 

enormes i que permeten veure la silueta del cos despullat difuminada pel baf. Va vestida 

d’una manera elegant però sense opulències: sabates de taló i unes cames boniques. 

Esta segura que viu sola, com ella mateixa i que ha hagut de treballar de valent per 

arribar a la seva posició.   

La veu cada matí però això no impedeix que cada vegada que arriba, mira al voltant amb 

aire desesperat, esbufega i s’agafa a la barra ella no senti una certa fascinació. No busca 

aprofundir en la història que hi ha al darrere d’aquella dona sinó que només es recrea 

mirant-la, com si fos una escultura a un museu i buscant cada dia algun matís de la pell 

o del seu cos on reposar els ulls.  
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L’administrativa sempre decideix que s’ha de  moure cap a l’inici de l’autobús perquè  

allà on es troba ara sembla que no té possibilitats de que ningú s’aixequi. Després de set 

o vuit parades eleva la vista del mòbil, fa un últim cop d’ull a la platea, s’ajusta la cinta 

de la bossa a l’espatlla i gira cua cap a l’entrada de l’autobús amb decisió, determinada 

a acabar amb la seva mala sort amb els seients lliures aquell mateix dia. 

 

L’autobús enfila una mena d’avinguda plena de comerços. Pensa que és una mena 

d’avinguda perquè si no fos per totes aquelles botigues, aquella calçada seria una 

autèntica autopista. Malgrat això, la gent que puja a l’autobús en aquella zona i la que 

camina pel carrer sembla orgullosa de viure allà. Ha tingut la temptació de creure que 

aquella gent és feliç de viure allà però pensa que és difícil determinar la felicitat de la 

gent que camina pel carrer de la ciutat. Ella només veu aquestes persones en uns segons 

concrets en els que caminen d’un origen a una destinació amb un propòsit concret. Fins 

i tot els llauners amb els carros plens de ferralla provinent de les botigues en reformes 

van a un ritme sostingut. Aquell orgull prové del fet que pertànyer a un barri concret de 

la ciutat facilita molt les coses. De vegades l’adreça funciona com a una paraula clau per 

a accedir a un club exclusiu on es juguen partides de pòquer a les que ella mai podrà 

aspirar. De fet quan algú li demana on viu ha d’explicar amb tota mena de detalls on 

està el seu barri perquè normalment la gent no té molt clar on ubicar-lo.  

«Adeu, carinyo» i l’excompanya de feina s’aixeca perquè ha arribat a la seva parada. Tot 

just aixeca el cul del seient i nota com algú ja està vigilant, amb el braç fent pantalla 

protectora per poder ocupar ràpidament el seient lliure. Aquesta és la lògica de 

l’autobús a primera hora del matí: ho donaríem tot per poder aconseguir asseure’ns. La 

persona que ocupa el seient al seu costat ara s’acomoda i ràpidament torna a la pantalla 

que l’ocupava fa uns segons.  Ella sempre pensa que si l’administrativa tingués una mica 

de paciència i s’esperés deu minuts més agafada a la barra aconseguiria asseure’s al seu 

cantó. De vegades ha pensat de dir-li «escolta, no et moguis que ella baixa en deu minuts 

i així pots seure aquí». Després imagina que l’administrativa li dona les gràcies i 

comencen una conversa. I d’aquí sorgeix la rutina de cada matí en el que l’administrativa 

espera pacientment a que el seient s’alliberi i pugui asseure’s i un dia queden per anar 

a prendre un cafè i l’amistat s’acaba consolidant. Ha de confessar que dur 



 97 

l’administrativa com a companya de viatge la satisfà més que aquella excompanya de 

feina que seu al seu cantó molts matins. Li agrada pensar com la percebrien els altres 

passatges si veiessin que manté una conversa fluïda i rutinària amb aquella dona 

emprenedora. Potser algú podria arribar a pensar que eren companyes de feina viatjant 

cap a l’oficina i preparant una important reunió. 

 

Un cop la seva excompanya ha marxat es veu amb cor de tornar a posar-se els auriculars 

i escoltar una mica de música mentre l’autobús es comença a endinsar per les escletxes 

de transit que els vehicles obren al seu davant. Sent que amb la seva música perd una 

part de percepció de tot allò que està passant al seu voltant però al mateix temps, també 

aconsegueix construir un petit racó per a ella mateixa.  Tot i això, alguna vegada s’ha 

hagut de treure els auriculars perquè ha sentit que hi havia alguna cosa que no 

funcionava dintre del bus. En algunes ocasions senyors i senyores d’edat avançada 

discuteixen perquè hi ha algú que no els cedeix el seient. De vegades algun passatger 

reclama cridant que el xofer obri la porta del darrere perquè s’ha descuidat de fer-ho. 

Però els instants en que pitjor es sent és quan el conductor de l’autobús discuteix amb 

altres vehicles. El veu gesticular i tractant d’explicar-li al conductor de torn que ha envaït 

el carri bus, que no ha posat l’intermitent. Les discussions no acaben portant a res més 

que a aquest gestos i crits en alguns casos. Mentre el xofer discuteix, el passatge enceta 

el debat. Possiblement és un dels pocs moments en els que es crea aquell esperit de 

comunitat efímer: hi ha qui diu que el xofer condueix molt bruscament i que això 

provoca que es maregi. D’altres persones acusen l’ajuntament de fer obres a tots els 

carrers principals de la ciutat i dificultar la mobilitat. A ella li encantaria reivindicar la 

feina del xofer i dir que tothom haurà de solidaritzar-se amb ell. Fins i tot pensa que 

estaria bé aixecar-se i anar al seu costat per dir-li-ho però sap que per una banda, algú 

li prendria el lloc de manera fulminant i de l’altra aquell esperit de comunitat s’esvairia 

en el moment en el que el xofer emprengués la marxa i tothom tornés a ficar el nas al 

telèfon, el diari o el llibre de torn.  

Ella sempre ha pensat que la feina d’aquell xofer té molt de mèrit. Es tracta de enfilar 

un gegant amb rodes per carrers estrets, fent corbes impossibles, esquivant motos i 

furgonetes de repartiment en doble fila. Recorda la primera vegada que va pujar a 
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aquesta línia de bus i li fascinava pensar que el conductor anava improvisant el 

recorregut, buscant els racons més difícils per on encabir el vehicle o recollint de manera 

aleatòria a gent pel carrer que en realitat no sabia cap on es dirigia l’autobús però que 

aixecava el braça al veure’l passar, jugant a una mena de ruleta russa geogràfica.  

 

Els carrers de la ciutat van passant per davant dels seus ulls. Sembla que tota l’activitat 

urbana es vagi activant de manera gradual a mesura que es van apropant al centre de la 

ciutat. Es com si s’aproximessin al centre de la Terra i anessin sentit el calor del nucli 

terrestre. A les cafeteries ja es poden veure homes i dones de negocis parlant amb una 

passió que fa mal de veure. En molts casos fa l’efecte que aquelles persones siguin 

autòmats en funcionament continu. Ella imagina que durant la nit els tanquen a un 

d’aquells aparcaments subterranis i allà es passen les hores caminant amunt i avall 

gesticulant amb els braços, apujant-se els pantalons amb delicadesa i ajustant-se les 

mànigues de la camisa per sobre de l’americana. Un cop que comença l’activitat a la 

ciutat, obren les portes de l’aparcament i els fan sortir als carrers per tal d’animar a la 

resta de la població, per a que la gent vegi que cal estar actiu de bon matí.  

En aquell punt del viatge, quan ja són més enllà de l’equador del recorregut, sempre li 

arriba aquella sensació de no pertànyer a tot el que passa al seu voltant. En primer lloc, 

no troba cap altre passatger en el que es pugui reconèixer. El paisatge davant dels seus 

ulls ha canviat radicalment tant a dintre com a fora de l’autobús. Al carrer els escorten 

joies de l’arquitectura del segle passat. De vegades es queda embadalida observant les 

portes de fusta massissa dels edificis, amb detalls treballats a mà. Amb el pas del temps 

ha anat acostumant-se a les petites portes de servei, discretes, al costat de les entrades 

majestuoses d’alguns edificis. Alguna companya de feina li va dir que aquelles portes de 

servei li recordaven als petits arcs que algunes botigues de joguines disposaven al costat 

de l’accés principal per tal que les nenes i nens tinguessin aquella sensació de que algú 

havia pensat en ells i havia redimensionat el mon a la seva mida. Quan la companya de 

feina li va explicar això ella va pensar que llavors l’entrada de servei dels edificis a aquella 

ciutat mostraven la pròpia escala de les treballadores domestiquen a ulls de les persones 

que les contractaven. No va poder estar-se de preguntar-se a si mateixa «així de petites 

ens veuen?» 
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Pel que fa a les mutacions dels passatgers a dintre de  l’autobús, ja comença a veure els 

primers adolescents que van cap a l’institut. També hi ha homes amb barbes ben 

llargues i pantalons que els hi cauen molt més allà de la cintura i que aprofiten els minuts 

de l’autobús per obrir els seus ordinadors portàtils i teclejar a un ritme frenètic. També 

hi ha alguns turistes matiners i decidits a trencar les normes al  pujar a un autobús 

regular i evitar les rutes que tracen tots els autobusos que l’ajuntament posa a la seva 

disposició de manera específica. Aquestes parelles de turistes li generen sentiments 

contradictoris. Per una banda sent una certa proximitat amb el senyor de pell blanca i 

plena de pigues i la senyora amb els cabells vermellosos perquè ho miren tot amb els 

ulls ben oberts. Es pot intuir que dintre del seu cap estan provant de posar en ordre 

totes les coses que després podran reportar com la seva experiència en aquella ciutat. 

Miren per les finestres, ajupint-se una mica per poder agafar perspectiva i veure amb 

més detall la ciutat. De tant en tant, l’home consulta la guia que du a les mans i li 

comentava alguna cosa a la dona que té al costat. Aquesta assenteix amb una expressió 

que es podia interpretar com un «deixa’m tranquil·la i continua consultant el teu coi de 

guia». Al seu torn, la dona dels cabells vermells mira amb igual interès però la seva 

manera d’observar els llocs on el seus ulls es posen no té res a veure amb el del seu 

company de viatge.  

Ella es sent totalment intimidada per la presència de turistes perquè creu sincerament 

que no forma part de la ciutat que la parella de color crema vol descobrir. Pensa que 

aquell parell han agafat un avió per visitar meravelles de l’arquitectura, restaurants 

exclusius i museus inigualables. Per tant, li fa l’efecte que la seva sola presència en aquell 

autobús pot ser un motiu de decepció per a l’experiència purament cosmopolita 

d’aquella parella de turistes.  A banda d’aquest sentiment que té tan enganxat a la pell 

que és gairebé impossible desempallegar-se d’ell, a la dona li agrada imaginar que els 

turistes se li apropen i li demanen per alguna mena d’informació. Ella els respon 

fluidament i donant-los tota mena de detalls respecte als seus dubtes i aporta també un 

seguit de dades històriques que els ajuden a entendre l’essència de la ciutat, visible 

només per als seus habitants.  

Al observar la ciutat ara mateix té la sensació d’estar fullejant un d’aquells desplegables 

de postals que s’obren com un acordió davant dels ulls dels compradors. Troba un 
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equilibri estrany en tots aquells racons lluents que l’autobús li va descobrint. Al contrari 

del que li passa amb aquella sincronia del semàfor i del forn de pa al seu barri, aquelles 

avingudes, passejos i carrers amples no li aporten cap sensació de proximitat tot i que 

ella s’esforça a traçar una mena de relació de pertinença amb tot el que ara mateix 

l’envolta.  

Moltes vegades, davant la impossibilitat d’entendre aquella estranya relació amb els 

paisatges que té al davant, la seva ment la trasllada al lloc on es troba més segura: la 

seva infància i adolescència. I de sobte tots els carrers que corrien darrere dels vidres 

queden descontextualitzats, com si algú tallés els fils que lliguen les imatges als noms 

que se’ls ha atorgat. I mentre el seu cap vola cap a altres èpoques i territoris, els ulls 

continuen absorbint aquell continu de façanes, parades de taxis, boutiques de luxe, 

despatxos d’advocats, homes i dones amb ulleres de sol i un caminar decidit... 

 

Quan era petita ella s’encarregava d’ajudar la mare amb les tasques de la casa. Tenia 

dos germans més que eren més joves que ella. El fet de ser una noia va provocar que les 

seves dedicacions ocioses estiguessin més acotades. No podia sortir a jugar a futbol des 

de les nou del matí fins les nou de la nit amb tornades puntuals a la casa per tal de dinar 

i sopar. Ella havia d’ajudar la seva mare en les tasques domèstiques però mai no va sentir 

que allò fos injust. De fet, alguna vegada havia arribat a donar les gràcies de manera 

secreta a la seva mare per haver-la obligat a fer les tasques de la casa ja que estava 

segura que les habilitats adquirides durant aquell temps i la disciplina que mantenia sota 

el comandament matern la van ajudar a aconseguir la seva feina actual. 

L’únic espai lliure que ella tenia el dedicava a llegir. A casa seva sempre li van inculcar la 

idea de que una noia havia de ser discreta i treballadora però ella, que ja de ben petita 

era molt observadora, va trobar en certes novel·les juvenils i còmics la manera d’anar 

una  mica més enllà d’una realitat que ja podia recitar de memòria. Això va provocar que 

accedís a volums plens d’històries amoroses però també li caigués a les mans un còmic 

que parlava dels viatges a la lluna.  

Aquell volum d’aventures a l’espai no va ser un amor a primera vista ja que la lectura 

inicial la va omplir de dubtes que la van empènyer a abandonar el llibre. Com que la 
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biblioteca familiar era escassa el temps li va tornar a plantar aquella història lunar davant 

dels ulls. I no va tenir més remei que tornar a llegir-la. Potser degut a que era l’última 

bala que li quedava a la recambra, potser perquè el pas dels mesos havia esmolat la seva 

percepció, aquella història d’un viatge a la lluna en coet va començar a despertar el seu 

interès. Ella no podria afirmar-ho però de ben segur que aquella va ser la primera vegada 

que les preguntes la van fer anar més enllà en comptes de conformar-se amb un «no ho 

sé».  

Pensava constantment en tot el que succeïa al còmic i mentrestant anava perdent 

destresa amb les tasques de casa, fet que li va suposar alguna escridassada de la seva 

mare. Una de les preguntes que més li ballava al cap era perquè el viatjant del coet duia 

aquella bombolla de vidre al cap. Havia llegit que era per la manca d’oxigen a l’espai. 

Pensava que sense la bombolla de vidre al cap el protagonista no podria viure. Quan es 

dedicava a llegir asseguda al menjador i els seus germans arribaven com dos huracans 

amb la pilota de futbol corrent entre les cadires, ella desitjava disposar d’aquella 

bombolla per a aïllar-se del món exterior i poder llegir tranquil·la. 

Una altra de les preguntes que li girava pel cap era perquè el coet podia volar si no tenia 

ales. Havia vist imatges d’avions enlairant-se i trobava molt lògic que els aparells 

remuntessin cap al cel gràcies a les ales. No tenia cap explicació científica però hi havia 

un argument que tenia una refutació difícil de fer: els avions tenen ales com els àngels. 

Si els àngels volen, els avions també ho han de fer. Però els coets? Com s’ho fan per 

volar? 

La tercera de les preguntes era la que més pensava i a la que menys respostes podia 

donar. El viatger pujava al coet i marxava cap a la lluna. Volava lliurement per l’espai fins 

arribar a la superfície amb els craters, vivia un seguit d’aventures que de vegades el 

duien de tornada a la terra i altres vegades el deixaven sobre la superfície lunar per a la 

resta de la seva existència. Però, per sortir i per entrar de la terra no havia de demanar 

permís a ningú! Ella recordava els laments del seu pare quan, un cop al mes, tornava a 

casa empipadíssim dient que havia estat una bona estona discutint amb els de la duana 

perquè no li deixaven passar mercaderies dels pobles de l’altra banda de la frontera. De 

vegades havia hagut de pagar a algun policia conegut per tal que fes la vista grossa i li 

permetés entrar el material que duia al carro. Si el seu pare havia de demanar permisos 
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per moure’s, aquell aventurer galàctic no ho hauria de fer? I amb més raó tractant-se 

d’un viatge de llarga distància i no com el seu pare que anava al poble del costat. De 

vegades pensava que els requisits que li demanaven al seu pare eren deguts a que la 

gent del poble del costat era dolenta i parlava una llengua que no s’entenia però llavors 

la pròpia lògica desfeia aquell argument perquè el viatger del còmic visitava llocs més 

estranys on no podia respirar si no fos per la bombolla i als que arribava amb una 

andròmina que volava sense ales.  

Tot el que havia viscut fins arribar a estar asseguda en aquell autobús havia donat 

respostes a les preguntes que el còmic del viatge lunar havia plantejat. De vegades les 

respostes eren com un cop de puny a l’estómac, de vegades provocaven un somriure 

que reconeixia la innocència d’aquells anys i en alguns altres casos les respostes la 

remetien a l’oasi de felicitat en el que havia convertit una infància que no va ser 

excessivament idíl·lica.  

 

I mentrestant l’autobús continua el camí cap a la destinació final. Aquells instants de 

records de la infància l’han desconnectada de la realitat i de sobte torna a sentir el motor 

fent esforços per acabar de pujar aquell carrer que s’enfila cap a les muntanyes. I com 

si s’acabés de despertar, observa que gairebé tot el passatge de l’autobús ha 

desaparegut. Només queden dues noies i un senyor gran recolzat al seu bastó. Tothom 

ha anat abandonant la nau i ara es troba entre les últimes tripulants. I aquella nau 

urbana la du cap a l’allunatge. Mira un cop més per les finestres i la ciutat ha canviat 

completament. Sembla que hagin sobrepassat l’estratosfera i ara es troben en mig d’una 

nebulosa de murs infinits, de parterres i buguenvíl·lies tractant d’amagar el fred formigó 

que vigila els passos dels inusuals vianants.  Els carrers semblen haver-se convertit en 

els passadissos d’un laberint gens improvisat. I l’ordre aquí es basa en l’absència als 

carrers. Ella sap que darrere d’aquelles portes d’alta seguretat s’han construït paradisos 

que volen allunyar-se de tot allò que no sigui el cercle més íntim. Dintre d’aquells murs 

s’amaguen els mateixos secrets que el viatger lunar pretenia descobrir dintre dels 

cràters. I ella es sent com un ésser fora del seu espai vital.  
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La primera vegada que va arribar al barri va tenir la sensació de que li faltava una mica 

d’aire. Un cop més, l’escafandre lunar hagués estat de molt ajut. Va trobar que era molt 

difícil orientar-se en un espai en el que estàs envoltada de murs uniformes i molt poques 

indicacions. A més, preguntar a qualsevol persona que passi pel carrer estava totalment 

descartat perquè les voreres estaven buides. Així que la seva primera vegada en aquell 

barri no va ser gaire agradable. 

L’autobús arriba a l’última parada. Es tracta d’una petita plaça amb una font que deu fer 

dècades que ningú no utilitza. Al costat de la parada hi ha un cubicle metàl·lic que serveix 

com a lavabo per als conductors quan acaben el servei. Ella es prepara quan preveu que 

queda poc per arribar al final del trajecte. Mou les cames una mica i nota un pessigolleig 

a les cuixes. S’aixeca abans que l’autobús arriba a la parada. Del seient puja una mena 

d’escalfor degut a tot el temps que du ocupat. Ella, malgrat ser l’única ocupant de 

l’autobús i de que la propera és l’última parada, prem el botó per sol·licitar-la al xofer. 

Va dubtar molt de si ho havia de fer i durant les primeres setmanes cada vegada que 

arribava aquest moment l’absorbia aquesta incertesa. Finalment va decidir fer-ho per 

tal de complir les normes, fer les coses com toca. I també va pensar que era una manera 

d’acomiadar-se del conductor. Amb el pas de les setmanes, l’home al volant l’acomiada 

fins al dia següent però ella continua prement el botó per a demanar la parada del bus. 

Quan s’atura el vehicle ella està davant de la porta, mirant els vidres i esperant que es 

senti el soroll de les portes obrir-se per girar la vista cap al xofer i rebre el seu «bon dia, 

fins demà» de cada matí. Mai no ho confessarà però aquell comiat és la força que 

l’empeny a baixar del bus. Allà fora sembla que l’espera un món estrany, al que sent que 

no pertany. El conductor pren l’aspecte de l’últim animal de la seva espècie amb el que 

es trobarà per aquells passadissos en forma de carrers que queden sepultats per murs i 

càmeres de videovigilància constants.  

D’ara en endavant només hi ha lloc per la senyora. Ella perd el seu nom i només es dedica 

a seguir les instruccions de la mestressa de casa que cada dia canvia les prioritats de les 

tasques a fer. El que avui és urgent ahir no tenia cap importància. El que li va dir la 

setmana passada és el contrari del que afirma durant aquesta. La vida com a 

treballadora de la neteja a casa de milionaris és un constant repte d’adaptació i 

paciència. Ella sap que una de les seves tasques és aquesta: suportar els canvis 
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d’opinions que generen un munt d’hores mortes en les que la senyora no té cap altra 

feina que canviar de plans. 

Camina a bon ritme i ben enganxada als murs. No li agrada que la vegin i sap que si 

s’ajusta contra la paret es convertirà en gairebé invisible. De la parada de l’autobús a la 

porta de la casa hi han uns quatre-cents metres que ella prova d’escurçar pensant en les 

mes variades coses, sempre evitant qüestions relacionades amb la feina. Sap que aquells 

instants seran els últims que es podrà dedicar a si mateixa abans que la senyora 

s’apoderi de tot el seu temps.    

Avui serà un dia important per a ella però encara no ho sap. La senyora li demanarà que 

entri a formar part de l’staff de la casa. Si, li ho dirà així, amb aquella paraula. De fet, li 

estarà demanant que ocupi una de les habitacions de la casa del jardí que estan 

habilitades per al personal de manteniment de la casa. Però ella no ho entendrà molt 

bé, perquè allò d’staff no ho haurà sentit mai abans i dubtarà. Gran error. En aquest 

tipus de situacions dubtar és mostrar debilitat. Dubtarà i com la senyora entendrà que 

no sap de que li parla, li explicarà que formar part de l’staff significa quedar-se a viure 

allà, per a poder estar tot el dia al servei de la família i per tal que la senyora pugui 

distreure’s donant-li ordres quan  estigui avorrida. De fet el jardiner, que és qui li obre 

la porta de servei cada matí, ja viu allà i està molt content. És un senyor que du tota la 

vida treballant a la casa i diu que ja no seria capaç de muntar-se la vida fora d’aquells 

murs. A ella aquella justificació li recorda als arguments que molts presos donen per 

tornar a delinquir un cop que els posen en llibertat.  

Ella està molt agraïda i molt contenta de treballar per a la senyora però no troba cap 

motivació per viure a aquella casa. El barri està mancat de vida, de fet ella no considera 

que allò sigui un barri sinó més bé un conjunt de mansions que es donen l’esquena 

mútuament i que  l’única cosa que comparteixen es que ignoren la resta de la ciutat.  

Aquella oferta de la senyora és un dard enverinat i ella encara no està acostumada a 

esquivar les amenaces d’un tipus de gent tan allunyada de la seva realitat. No sap que si 

refusa l’oferta, la senyora la despatxarà de males maneres perquè serà incapaç 

d’assumir que una dona de fer feines s’atreveixi a rebutjar la seva proposta. «Així 

t’estalvies el lloguer del pis i no has d’agafar el bus cada dia» li dirà i ella pensarà que el 
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lloguer el paga ben a gust ara que pot i que el viatge en autobús és el millor que li passa 

durant el dia.  

Si no refusa l’oferta, acabarà pansint-se en aquella caseta del jardiner, condemnada a 

sentir que darrere dels murs hi ha tot un món del que no pot gaudir. Potser seria bo ser 

com un coet per poder superar barreres sense demanar permís, pensarà. 

Espera davant de la porta a que el jardiner obri. Dirà «bon dia» amb reserves, amb un 

punt vergonyós i sense ser-ne conscient, donarà un pas endavant, creuant el llindar de 

la porta i deixant que aquest nou territori que explora cada dia des de fa uns quants 

mesos la torni a canviar per sempre més. Li semblarà que aquella terra que el jardiner 

ha amuntegat al mig de la gespa s’assembla molt a un cràter. Començarà a sentir una 

mica d’aquell ofec que els viatjants a la lluna pateixen quan no duen la bombolla de vidre 

al cap i  creixerà al seu pit la incertesa de no saber si avui hi haurà un viatge de tornada. 
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