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Espai de lectura

Enric Bou

La invenció de l’espai

“Assaig 34”. València: Publicacions de 
la Universitat de València, 2013.

Són més de trenta títols els que ha anat 
publicant la Universitat de València en 
la col·lecció “Assaig”, des de principis 
d’aquest nou mil·lenni, tot responent 
així a una de les funcions d’aquesta 
institució: posar a l’abast de la societat 
una reflexió rigorosa i solvent sobre 
qüestions culturals, polítiques, histò-
riques, filosòfiques o literàries. Entre 
els autors que formen part d’aquest 
catàleg destaquen assagistes i pensa-
dors de reconegut prestigi; des de Pi-

erre Bourdieu, Czes!aw Mi!osz, fins 
a Joan Francesc Mira, Vicent Alonso, 
Antoni Martí, Enric Sòria, o el ma-
teix Joan Fuster, entre molts altres. És, 
doncs, una col·lecció que disposa ja 
d’un seguit d’aportacions excel·lents 
a les quals enguany se suma una altra 
de molt valuosa: La invenció de l’espai. 
Un treball que compila i cohesiona 
una de les línies investigadores més 
sòlides i constants del professor de la 
Brown University (EUA), Enric Bou.

L’interès d’aquest estudiós per la 
ciutat i el viatge a través de la litera-
tura es remunta vora trenta anys en-
rere; com s’explicita a la introducció, 
diferents versions dels capítols que 
conformen aquest llibre han estat 
presentades en forma de cursos a di-
ferents universitats europees i nord-
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americanes o han estat editades en 
forma d’articles independents. Ara, 
però, reunits en un únic volum, per-
meten observar la unitat de l’obra i 
la constància —“a mig camí entre 
l’obsessió i la consciència plena”— 
de l’erudit que ha anat aprofundint 
en el tema; observant-lo des de di-
ferents perspectives, estudis i teories; 
eixamplant-lo, enriquint-lo i, sobre-
tot, contrastant-lo amb exemples de 
diferents literatures. Onze capítols i 
un pròleg constitueixen aquest assaig 
sobre l’espai, que, juntament amb el 
temps, esdevé un dels conceptes més 
atractius, fecunds i complexos que ha 
estat objecte d’importants teoritza-
cions al llarg del segle XX. 

És en el pòrtic, “Llegir la ciutat”, 
on l’autor narra, amb una prosa de to 
autobiogràfic no exempta de lirisme, 
l’actitud amb què inicia aquest viatge 
literari: “(re)descobrir els escenaris de 
la nostra vida [...]. Descobrir la ciu-
tat mentre el viatger es descobreix ell 
mateix”, i en justifica el títol: “una 
manera d’inventar-se l’espai, d’apro-
piar-se’n”. En aquest camí l’acom-
panyen Benjamin, Calvino, Simmel,  
Barthes, Augé, Soja o Williams, que, 
des de disciplines i enfocaments di-
versos (literari, lingüístic, antropolò-
gic, psicològic, sociològic, arquitec-
tònic...), il·luminen l’anàlisi i faciliten 
l’aproximació al “coneixement literari 
de la ciutat” i a “les diverses fases del 
viatge literari al llarg del segle XX”. 
Són especialment interessants els dar-

rers apartats, “La ciutat des de dalt (i 
des de fora)” i “Experiència interior 
de la ciutat”, en els quals repassa la 
visió de la ciutat —simbòlica, ideal o 
sentimental— d’alguns escriptors ca-
talans que van des de la Renaixença 
al Noucentisme i les avantguardes, i 
des de la poesia a la narració. No hi 
falten Joan Maragall, Eugeni d’Ors, 
Josep Carner, Joan Salvat-Papasseit, 
J. V. Foix, Vicent Andrés Estellés o 
Montserrat Roig.

Sens dubte, un dels capítols més 
compromesos i engrescadors és “So-
bre rius i mapes. Aproximacions ibèri-
ques al comparatisme”, en què propo-
sa una visió de la literatura comparada 
a la península Ibèrica que té en comp-
te aquest corrent de pensament per a 
la redefinició de l’hispanisme, capaç 
de superar les visions jeràrquiques i 
potenciar-ne les plurals i dialèctiques 
que miren d’establir ponts, més que 
no pas fronteres, davant les diferències 
culturals. I ho fa a través de la lectura 
de dos motius tan suggestius com els 
rius i els mapes: tot un repte d’inter-
pretació. 

En el tercer capítol s’ocupa de la 
transformació d’un concepte tan com-
plex i dual com el de frontera (física i 
simbòlica), que aplica als límits de la 
ciutat. Així entén el cementiri com a 
exemple d’heterotopia, seguint la con-
ceptualització de Foucault, i l’il·lustra a 
partir d’obres com La colmena, Luces de 
bohemia o de poemes de Luis Cernuda 
i Dámaso Alonso.
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El temps de les cireres, de Montserrat 
Roig, i Recuento, de Luis Goytisolo, 
són les novel·les que tria Bou per “ex-
plorar la ciutat de Barcelona” i eviden-
ciar la visió crítica que hi plantegen 
aquests autors. El passeig dels protago-
nistes per aquest espai urbà esdevé una 
experiència marcada per la història i 
la política, que anuncia ja la Barcelona 
turística del segle XXI. No abando-
nem encara Barcelona perquè en el 
capítol sisè ens brinda de nou una lec-
tura innovadora i molt intel·ligent del 
paper que té l’espai en la magnífica 
història que Rodoreda conta en La 
plaça del Diamant. I, tot seguit, se centra 
a analitzar la construcció literària de la 
capital catalana que Eduardo Mendoza 
erigeix a partir de novel·les com ara 
La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad 
de los prodigios i Una comedia ligera. 

I de Barcelona a París. Aquest és 
l’itinerari que prepara Enric Bou a 
partir d’una altra de les millors novel-
les catalanes de tots els temps: Bearn o 
la sala de les nines. En aquest cas, en la 
narració de Villalonga conflueixen les 
tres imatges de París que Bou resse-
gueix en la literatura catalana: el París 
dels misteris, el París de la bohèmia i el 
París idealitzat per la mirada del turista.

L’últim terç d’aquest volum (cons-
tituït pels quatre darrers capítols) ex-
plicita la gran curiositat i atenció que 
desperta en l’investigador la literatura 
de viatges; una devoció que l’acompa-
nya des de ben antic. El 1993, publi-
cava un estudi que ha esdevingut una 

referència clàssica i imprescindible per 
a la literatura autobiogràfica, prou de-
satesa i oblidada en aquells moments 
en l’àmbit de la literatura catalana: 
Papers privats. Assaig sobre les formes 
literàries autobiogràfiques. En aquest 
monogràfic dedicava un apartat a les 
particularitats dels llibres de viatge, 
on avançava algunes de les idees que 
ara reprèn i amplia sobre la naturalesa 
d’aquesta escriptura —a cavall de la 
realitat i la ficció—, la tipologia de 
viatges i també les diferents actituds 
dels viatgers, que evolucionen i es 
transformen al llarg dels anys, tot fo-
namentat en algunes de les referències 
bibliogràfiques fonamentals de l’últim 
terç del segle XX, com Lévi-Strauss, 
Fussell o Leed. 

Una secció a banda mereix l’expe-
riència d’un viatge que no s’han estat 
de contar intel·lectuals i artistes durant 
el primer terç del segle XX: el viatge a 
l’antiga URSS. De la mà d’escriptors 
tan diferents com John Reed, Fernan-
do de los Ríos, Josep Pla, Walter Ben-
jamin o André Gide copsem actituds 
certament encontrades dels viatgers: 
entre el desencís i la comicitat. 

També ve de lluny la dedicació del 
professor a la temàtica de l’exili. El 
1999 presentava, en el Simposi Inter-
nacional de Literatura Autobiogràfica 
celebrat a la Universitat d’Alacant, una 
ponència sobre aquesta “mitja vida 
condormida” que ocasiona l’exili. En 
aquesta ocasió, continua explorant la 
intensa relació entre literatura i exili, 
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a partir de dues motivacions: esclarir 
de quina manera la condició de l’exi-
li modifica l’experiència del viatge i 
demostrar si en la literatura escrita a 
l’exili es desdibuixen més clarament les 
fronteres entre autobio grafia i ficció. 

Finalment, aquest compendi d’as-
saigs es clou amb una reflexió sobre 
un concepte novedós i força atractiu 
com els no-llocs —seguint la termi-
nologia de Marc Augé—, entès com 
la realitat propera i quotidiana per on 
transita l’home actual. Una fórmula, 
segons Bou, per revitalitzar i fer avan-
çar en els nostres dies el gènere de la 
literatura de viatges.

En definitiva, La invenció de l’espai 
reuneix bona part de la sempre pro-
funda i inspiradora recerca del cate-
dràtic Enric Bou, encuriosit i atret per 

la comparació, el contrast entre lite-
ratures pròximes com la catalana, la 
castellana o la hispanoamericana; sense 
desatendre’n, però, d’altres. A l’entorn 
del motiu central graviten altres temes 
afins que, en conjunt, ofereixen una 
visió completa i calidoscòpica sobre 
la significació i el paper de l’espai —
físic i literari— en la configuració de 
la nostra identitat. En definitiva, una 
obra de lectura rica i plaent i que, 
a més —o millor dit: justament per 
això—, convida a continuar explorant 
els límits, les dreceres, les ribes o els 
atzucacs de la nostra geografia; una 
referència del tot indiscutible per a les 
nostres lletres. 
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