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“Per fi sóc feliç, car he retornat
pel record a l’única veritat:

La literatura.”

Fernando Pessoa,
poeta portuguès (1888-1935)
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1. INTRODUCCIÓ

En començar a pensar el tema del treball de recerca, tenia 
clar que volia fer quelcom lligat a l’àmbit literari tot i que 
no sabia ben bé cap a quin sentit  orientar-lo. La meva 
tutora del treball, Anna Gispert, em recomanà submergir-
me en la lectura de diversos autors,  tot escollint  aquell 
que més s’adaptés al meu parer, per tal de centrar el meu 
treball  en  alguna  obra  determinada;  això  desencadenà 
una llegida rere l’altra d’obres ben diverses, els autors de 
les  quals  trontollaven  entre  Pin  i  Soler,  Jaume  Vidal 
Alcover, Josep Anton Baixeras i Maria Aurèlia Capmany.
Potser  fou la  seva  escriptura  plegada  de subjectivisme, 
l’estil particular, la vehemència o la forta personalitat de 
l’autora, el que em feren decantar-me cap a la literatura 
de  Maria  Aurèlia  Capmany.  La  meva  tutora  em  donà 
referències  entorn  la  novel·la  L’altra  ciutat,  objecte 
d’estudi d’aquest treball, i fou en aquest moment en què 
em vaig plantejar: “Per què no? Què millor que analitzar 
una obra que parli sobre la meva terra natal, el lloc on he 
crescut i que, al cap i a la fi, constitueix la meva pròpia 
identitat?”
I un cop la meva tutora em va ajudar a establir l’índex, va 
començar la feina: llegir un cop, i un altre i un altre la 
novel·la,  primerament  un  parell  de  lectures  amenes,   i 
més  endavant  en  profunditat,  tot  centrant-me  en  els 
aspectes de més rellevància, la documentació en articles, 

7



llibres, etcètera relacionats amb el treball. Durant aquell 
període em vaig començar a  impregnar del que ara és el 
meu  treball,  que  a  continuació   presentaré  de  manera 
breu i acurada.
Tal i com he fet menció, el treball se centra en una anàlisi 
minuciosa  d'una  novel·la, L’altra  ciutat,  lligada  a  la 
nostra  comarca  i  evocadora  del  nostre  entorn  anys 
enrere,  encara  que  no  gaire  llunyans  de  l’actualitat, 
assentant com a focus primordial el paisatge tarragoní.
Es  tracta  d’una  feina  de  recerca  d’informació  i 
documentació  que guardi  relació  amb l’obra:  un intens 
treball  de  lectura,  destriament  de  textos,  anàlisi  i 
referències d’espais i textos triats, al que acompanya una 
activitat  fotogràfica  per  la  ciutat,  juntament  amb 
l’elaboració d’una ruta literària recolzada amb un mapa 
de  la  ciutat  inspirat  en  el  temps  de  la  novel·la  i,  per 
finalitzar,  i  a  mode  de  síntesi,  un  exercici  de  creació 
literària, un relat breu però intens, un relat propi, el meu 
relat. 
Bàsicament l’objectiu  d’aquest  treball  en el  seu conjunt 
és, des del meu parer,  una rememoració literària d’una 
Tarragona retratada durant la dècada dels cinquanta,  a 
partir de la novel·la de Maria Aurèlia Capmany,  L’altra 
ciutat.
Rememoració que parteix del contingut de l’obra, reflex 
del paisatge tarragoní a través de l’art de la descripció, de 
les fotografies antigues  i d’un mapa de la dècada; alhora, 
que aquesta època contrasta  amb el  meu temps actual, 
contraposició  que  he emmarcat  mitjançant  un itinerari 
fotogràfic de la Tarragona d’avui dia. 
En definitiva, no es tracta de plantejar-se una pregunta ni 
resoldre cap qüestió, és una feina d’evocació;  d’intentar 
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perfilar  aquesta  Tarragona,  transmetre’n  l’essència  i  el 
seu ambient serà la meva tasca, passant pel pont realitat-
ficció de la novel·la; un recorregut cap enrere, a través de 
la força de la paraula.
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2. PROCÉS METODOLÒGIC

L’elaboració del treball  ha exigit l’emprament de diverses 
fonts  de  documentació.  Pel  que  fa  el  marc  teòric,  he 
passat  llargues  tardes  consultant  llibres  a  la  Biblioteca 
Pública de Tarragona, efectuant diverses lectures entorn 
articles  d’  autors  que  tractaven  el  tema  de  literatura  i 
paisatge i enciclopèdies especialitzades.
Tanmateix, no ha estat únicament un treball documental 
sinó que he tingut  l’oportunitat  de viure  i  gaudir de la 
literatura als carrers de Tarragona.  
Haig  d’agrair  a  la  meva  tutora  que  em  presentés  a  la 
Lurdes  Malgrat,  directora  de  l’Escola  de  Lletres  de 
Tarragona,  l’assessorament  i  les  indicacions de  la  qual 
m’han  guiat  a  nivell  pràctic  en  el  treball,  sobretot  en 
relació a  l’anàlisi paisatgística. 
Així mateix la  participació en la ruta literària basada en 
L’altra  ciutat que  Lurdes  Malgrat  dirigí  pels  carrers 
nocturns  de  la  Part  Alta,  esdevingueren  una  bona 
aportació pel treball,  ja fos per referències a la novel·la 
que m’havien passat per alt o simplement pel fet de poder 
impregnar-me del text que llegíem i que alhora evocava la 
realitat  que  teníem  davant;  en  definitiva,  una  gran 
experiència. 
El  concepte  d’una  ruta  literària  a  la  pràctica  però,  ja 
l’havia  presenciat  durant  la  ruta  Josep  Anton Baixeras 
organitzada pels carrers de Tarragona un dissabte al matí 
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i a la qual la meva tutora m’havia recomanat assistir, ja 
que  fins  aleshores  no  havia  contemplat,  el  que 
col·loquialment parlant es diu, literatura pels carrers. 
A més, durant l’etapa estiuenca, en què encara estava en 
procés  de  definició   del  meu treball,  vaig  assistir  a  un 
taller  d’escriptura creativa a càrrec de l’Ingrid Ventura, 
on  vaig  poder  treballar  l’expressió  i  diversos  recursos 
narratius. 
D’altra  banda,  la  documentació  gràfica també  ha  estat 
essencial  per  a  l’enriquiment  del  treball;  la  recerca 
d’imatges  antigues  de  la  ciutat  que  s’ajustessin  als 
fragments  de  la  novel·la  l’he  dut  a  terme  a  través  de 
l’Arxiu  Fotogràfic  de  l’Arxiu  Històric  de  la  Ciutat  de 
Tarragona, consultant aquells espais de més interès.
Tenint en compte l’any  en què Maria Aurèlia Capmany 
va  escriure   l’obra  estudiada,  vaig  considerar  adequat 
disposar d’un plànol de la ciutat de l’època amb l’objecte 
de   marcar  l’itinerari  de  la  ruta  literària  en  el  mateix 
context temporal. 
Però la cerca d’un mapa de Tarragona que s’adaptés al 
temps  de  la  novel·la,  la  dècada  dels  cinquanta,  també 
requerí la seva feina. Vaig fer la consulta a la Secció Local 
de  Biblioteca  Pública  de  Tarragona des  d’on  em  van 
adreçar  a  l’Arxiu  Històric  de  Tarragona.  Allí  em  van 
poder proporcionar un mapa de l’època (concretament, 
l’any 1946), però atès que aquesta  documentació no es 
pot  treure  de  l’Arxiu,   em  van  donar  l’opció  de  fer-ne 
fotografies.
La meva aportació de la Tarragona actual em va ocupar 
alguns dies, vaig realitzar l’itinerari fotogràfic de la ruta 
literària,  em  vaig  desplaçar  als  diferents  entorns 
referenciats  a  la  novel·la  per  impregnar-me de  la  seva 
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bellesa, i capturar amb la càmera de fotos moltes imatges, 
tal  i  com van quedar  fixades  en la  retina  de  l’autora  i 
retingudes  en  la  seva  memòria.   Val  a  dir  que  em  va 
costar moltíssim la posterior tria d’imatges ja que, tot i la 
semblança de moltes d’elles quan es tractava d’un mateix 
indret, cadascuna aportava algun detall o una perspectiva 
diferent. 
I, finalment, he considerat que valia la pena escriure, com 
a  síntesi  i  recopilació  de  l’experiència  viscuda  en 
l’elaboració d’aquest treball, i poder oferir un relat, una 
creació literària pròpia, tot inspirant-me en un espai de la 
meva ciutat.
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3. UNA APROXIMACIÓ AL 
CONCEPTE DE LITERATURA

Literatura i  paisatge, aquest és el plantejament inicial a 
partir del qual vaig començar a consultar diferents fonts 
bibliogràfiques  per  documentar-me  sobre  el  tema  i 
contextualitzar  el  meu  treball.  Però,   a  través  de  les 
lectures m’he adonat que el terme literatura és complex i 
molt ampli. Aquest concepte  ha anat variant  al llarg del 
temps i ha evolucionat a través dels diferents contextos 
culturals.  Per  aquest  motiu,  he  decidit  detenir-me 
breument  i  revisar  algunes  aportacions  i  referències 
d’alguns autors en relació a aquest concepte. 
Antigament la  literatura1 s’entenia com l’art d’escriure i 
llegir;  aquest  és  el   sentit  original  de la  paraula llatina 
litteratura,  traducció  de  l’expressió  grega  grammatike 
tekhne.  En l’antiguitat clàssica la literatura formava part 
de  la  retòrica,  disciplina  literària  que  estudiava  els 
recursos expressius, les normes gramaticals, l’eloqüència 
i  la  lectura.  En aquest  context,  el  terme es  relacionava 
amb conceptes del saber i de la cultura.
La  Gran  Enciclopèdia  Catalana2 defineix  la  literatura 
com l’art d’escriure, llegir, coneixement de tot el que ha 
estat escrit.  Així mateix, també menciona la retòrica que 
divideix  la  literatura  en  dues  parts,  la  que  ensenya  a 
1 ROSELL, Josep i altres. Llengua catalana i Literatura. Editorial Barcanova
2 Gran Enciclopèdia Catalana, Segona Edició.  Barcelona, 1987.
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parlar  correctament  i  la  dedicada  a  l’explicació  dels 
poetes  i  a  l’ensenyament  de  la  lectura  dels  autors. 
Aquesta  última  és  l’origen  del  concepte  modern  de 
literatura.
De  la  mateixa  manera,  literatura fa  referència  a  una 
col·lecció  de  textos  pertanyents  a  un  grup  lingüístic  o 
nacional  (literatura  catalana,  literatura  espanyola)  o  bé 
associat  a  un  tema,  una  època  o  un  context  social 
determinat. 
També s’entén la  literatura com l’art d’escriure amb un 
objectiu  estètic  (segona  accepció  que  proposa  la  Gran 
Enciclopèdia  Catalana).  Literatura,  doncs,  és  un terme 
subjectiu  que  tendeix  a  crear  bellesa  per  mitjà  de  les 
paraules,  és  a  dir,  que té  una  finalitat  artística:  l’autor 
d’un text pretén convertir-lo en una cosa valuosa per si 
mateixa més enllà de la seva utilitat pràctica. 
Escriure, doncs,  inclou un ús especial del llenguatge. En 
un sentit ampli el llenguatge literari3 es caracteritza  pel 
fet  de  ser  molt  més  ric  en  significacions  i  molt  més 
complex  que  la  resta  de  llenguatges.  En  aquest  sentit, 
l’opacitat   és  un dels  trets  que la  literatura comparteix 
amb  altres  arts.  Tal  com  indica  Jean  Paul  Sartre,  un 
vitrall d’una catedral gòtica és un objecte artístic que té 
valor per ell  mateix,  independentment  de la funció de 
deixar passar la llum, que la pot fer qualsevol mena de 
vidre. Així doncs, l’obra literària ens remet sobre tot a si 
mateixa:  és  opaca  i  la  seva  relació  amb  la  realitat  és 
suggeridora, connotativa i problemàtica en la mesura que 
és interpretable.  Els altres usos de la llengua,  en canvi, 
aspiren només a reflectir la realitat de manera denotativa.

3 Gran Temàtica Planeta.  Llengua i literatura, volum 8.  Editorial Planeta, 
SA, 2003.
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A partir d’aquest breu preàmbul, relatiu als elements que 
més  m’han  interessat  ressenyar  en  relació  al  terme 
literatura, he considerat interessant incloure  l’aportació 
que  en  fan  diferents  autors  de  la  literatura  catalana. 
L’objectiu és presentar algunes  perspectives d’un mateix 
concepte  des  de  la  vivència  pròpia  de  l’escriptor,  del 
mateix autor de l’obra literària. 
L’autora Isabel-Clara Simó, citant   Josep Pla en el pròleg 
de la seva primera novel·la diu4: “Escriure, com deia Pla, 
és un càstig, un malfat que t’ataca com un virus crònic; 
escriure vol dir estar sempre a l’aguait, pegar-li voltes al 
cap a un bocí d’idea, a un trosset d’argument o al perfil 
boirós d’un personatge. Vol dir escoltar-ho tot, mirar-ho 
tot,  tocar-ho  tot  amb  l’avidesa  de  transformar-ho  en 
matèria literària.”. 
Per Isabel-Clara Simó,  "la literatura és un art [...] això vol 
dir que els teus deplorables intents de convertir fang en 
or,  és  a  dir,  transformar  idees,  sensacions,  situacions  i 
llenguatge en unes quantes pàgines que siguin llegibles, 
són  una  temeritat  i  una  mortificació.  Només  quan 
esdevens  un malalt  de  la  lletra,  quedes  captat,  aferrat, 
lligat al dur ofici d’escriure.”
A  partir  d’aquestes  paraules,  podríem  dir  que   per 
l’autora,   l’escriptura i  el  procés de creació representen 
una  malaltia  la  curació  de  la  qual  té  lloc  amb  la 
finalització de l’obra. I és que escriure implica molt més 
que  un  gran  esforç;  la  creació  és  immensitat;  la 
rellevància  d’una  obra  literària  no  recau  només  en  la 
gràcia de la paraula ni en l’esforç sinó que queda emparat 

4 SIMÓ,  Isabel-Clara.  Pròleg  de Júlia.  Barcelona: Edicions  Bromera,  6a 
edició, 2010.
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pel missatge, els sentiments i les emocions que l’autor vol 
transmetre al lector.
Per la seva part, per  Mercè Rodoreda5 “Una novel·la són 
paraules [...] Escriure bé costa. Per escriure bé entenc dir 
amb la màxima simplicitat les coses, les coses essencials. 
No s’aconsegueix  sempre.  Donar relleu a cada paraula; 
les  més  anodines  poden  brillar  encegadores  si  les 
col·loques en el lloc adequat. Quan em surt una frase amb 
un gir diferent, tinc una petita sensació de victòria. Tota 
la  gràcia  de  l’escriure  radica  a  encertar  el  mitjà 
d’expressió, l’estil.”
Observem que en el cas de Mercè Rodoreda l’expressió 
assoleix  una  importància  cabdal  en  la  seva  literatura, 
podem expressar molt de diferents maneres, amb més o 
menys sentiment, tot depèn del que vulguem transmetre. 
Així doncs, podem afirmar que la base de la literatura és 
el  llenguatge,  tot  reincideix  en  un  ús  molt  concret 
d’aquest; les paraules ja no són l’instrument amb el qual 
es guia, sinó que elles mateixes esdevenen, són literatura. 
D’altra  banda,  escriure  pot  ser  vist  des  d’una  altra 
perspectiva en l’obra de Maria Aurèlia Capmany Lo color  
més  blau6,  on  Bel  Puig,  un  personatge  que  representa 
l’alter ego de l’autora,  diu: “No, no és cert que escriure 
sigui per a mi una alliberació de fantasmes que em treuen 
la son, escriure és una diversió, amb el sentit concret de 
divertir,  és  a  dir,  d’anar  cap  enfora,  restituir  tot  el 
pensament, a gest, tota la passió a itinerari.”
Escriure pot constituir una necessitat, una fretura: és un 
mitjà  d’expressió,  una  eina  per  poder  expressar 
5 RODOREDA, Mercè.  Pròleg de  Mirall  trencat.  Barcelona:  Club Editor, 
2000.
6 CAPMANY,  Maria  Aurèlia.  Lo  color  més  blau.  Barcelona:   Editorial 
Planeta,1983.
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sentiments,  reivindicar  o  denunciar  injustícies,  en 
definitiva, es tracta d’arribar i comunicar al lector.
Per  alguns,  escriure  implica  patiment,  desencís,  per 
d’altres, alliberament, també diversió.  En qualsevol cas, 
la meva conclusió,  i potser també  la meva proposta de 
definició,  és  que  escriure  és  viure,  ja  que  l’autor  ho 
expressa tot a través de la seva creació, el temor, l’alegria, 
l’amor, l’afecte, etc.  Podríem dir, doncs, que  la literatura 
és un art  que, a través de l’escriptura,  expressa la vida.
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4. LITERATURA I PAISATGE

La literatura és un art que expressa la vida, la nostra vida, 
que es desenvolupa en un entorn, un espai, un paisatge, 
el nostre  paisatge.  A continuació analitzaré breument la 
influència  del  paisatge  en  tota  obra  literària:  què 
significa,  què  engloba,  en  definitiva,    com s’imposa  a 
l’autor,  al  lector i al relat i  quins són els seus elements 
clau.
A llarg  del  temps la visió paisatgística  ha repercutit  de 
mode considerable en la literatura; aquest fet es pot veure 
reflectit  en un gran nombre d’obres que conformen les 
diverses etapes literàries.
Per exemple, el Romanticisme, que defensava la llibertat i 
la  subjectivitat  de  l’individu,  utilitzà  la  natura  com  un 
dels  eixos  temàtics  bàsics  per  exposar  una  nova 
sensibilitat, cosa que es fa palesa en moltes de les obres 
de  Jacint  Verdaguer.    Més  endavant,  el  Modernisme 
utilitzà  el  paisatge  per  emmarcar  els  sentiments,  les 
emocions i els conflictes entre l’artista i els seu entorn. 
Tot això, però, canvia a partir del segle XIX quan, amb la 
consolidació de la industrialització, les ciutats adquiriren 
un gran protagonisme.   
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Així doncs, quina és la relació entre literatura i paisatge? 
Joan  F.  Mira7 dóna  solució  a  la  qüestió  aplicant  a  la 
literatura el concepte o categoria de “patrimoni”:

“El patrimoni és herència comuna, allò que hem rebut i 
que tenim el deure de conservar i d’augmentar, i el dret 
de gaudir-ne com a cosa pròpia i de compartir-lo amb els 
altres.  Una nació,  un país,  un poble,  és també i  potser 
sobretot aquest patrimoni concret que és el seu. És un 
patrimoni natural de paisatges i terres i vegetació. És un 
patrimoni  construït,  de  pobles  i  ciutats  i  carrers, 
d’edificis grandiosos o humils. Un patrimoni d’història i 
de memòria sense la qual ni les persones ni els pobles no 
són  res,  perquè  amb  el  pas  del  temps  la  vida  d’una 
persona és l’acumulació i la memòria de tot allò que ha 
dit  i  ha  fet,  i  la  d’un poble  també.  És,  òbviament,  un 
patrimoni  d’art,  d’arquitectura  modesta  o  sublim,  de 
pintures  o  imatges  de  més  o  menys  valor,  d’objectes 
d’interès que en solem dir etnològic  i  que sovint  estan 
plens  de  bellesa,  i  de  músiques,  danses,  cançons  i 
menjars. I un patrimoni de paraules, una llengua, que és 
també la matèria i el vehicle d’una literatura.”

En efecte, la literatura és quelcom que se’ns atorga per 
herència,  per  territori  i  que,  a  poc  a  poc,  anem 
incorporant  en  nosaltres  mateixos,  esdevé  la  nostra 
identitat,  integra  una  gran  importància  lingüística, 
il·lustre i cultural; creixem adquirint la llengua natal, la 
ideologia i ens enriquim de tot allò que emana del nostre 
entorn.  Així  doncs,  com  nosaltres  mateixos, 
irrevocablement la literatura va estretament entrellaçada 

7 MIRA,  Joan  F.  “Territori,  llengua,  literatura,  identitat”,  Literatura,  
territori i identitat.  Girona: Curbet edicions, 2011. Pàg. 75
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al seu territori d’origen: neix en un espai i integra tots els 
valors que flueixen d’aquest.
El territori el fem nostre, sobretot i en l’ordre natural dels 
símbols, a través de la paraula. 
És per això que, en tota obra, la literatura va unida, més o 
menys accentuadament,  a  l’espai.  La seva influència  es 
manifesta en l’escenari  del relat,  la llengua emprada,  el 
caràcter i les actituds dels personatges o, fins i tot, en els 
sentiments de l’autor, que s’emmirallen en el paisatge tot 
establint  un  vincle  ben  estret  de  sensacions  diverses. 
Cada cop més, però, la literatura s’ha anat impregnant de 
paisatge, fins al punt d’assolir una importància cabdal en 
l’obra. 
D’aquí  provenen  les  novel·les  paisatgístiques  en  què 
l’espai assoleix una rellevància indubtable, esdevé un dels 
elements clau de l’obra. Si fins ara el text ens presentava 
el  paisatge,  ara  és  el  paisatge  qui  ens  presenta  el  text: 
esdevé instrument o motiu d’evocació  d’un text;  l’autor 
percep el paisatge i l’expressa per mitjà de les paraules, 
amb l’objectiu d’arribar o desencadenar algun sentiment 
en lector. 
El  paisatge  real  queda  emmarcat  i  tenyit  per  les 
impressions de l’espectador, el subjecte; el subjectivisme 
adopta  un  paper  ben  important  ja  que  cada  paisatge 
desplega diferents visions o interpretacions en el lector: 
cada individu tradueix l’espai segons les seves intencions 
i  en  tindrà  una  imatge  i  un  sentiment  associats,  que 
s’accentuarà més o menys a l’aportació de l’autor. I és que 
cada paisatge és símbol, és representació d’alguna cosa a 
la  qual  se  li  relacionen  altres  elements  segons  les 
atribucions de cada escriptor.
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Continuant  amb l’aportació  de Joan F.  Mira8,   hem de 
diferenciar, d’una banda, el concepte de paisatge públic, 
que serveix com a punt de referència a tot un col·lectiu, 
que ja té una visió preconcebuda de l’espai  molt difícil de 
deslligar del símbol que representa per al grup que l’ha 
rebut i assimilat en temps passats; l’autor únicament pot 
afegir contribucions que es poden assimilar més o menys 
a  l’opinió  pública.  De  l’altra  distingim  el  paisatge 
personal, que l’artista ens descobreix, ens presenta i ens 
imposa a  través  del  seu art;  l’autor  concep una imatge 
íntima de l’espai, perspectiva que pretén transmetre, fer 
entendre o influenciar en el lector: la trajectòria vital es 
converteix en una obra d’art.
Alhora, segons el mateix autor,  es poden fer dues altres 
distincions  en el  paisatge.  Per  un costat  topem amb el 
paisatge exterior, que té un punt explícit, una existència 
geogràfica definida, que l’escriptor recull per a exhibir-lo 
al públic des del seu parer – és el cas de Josep Pla i el seu 
Empordà-  aportant  detalls  i  vivències  basats  en 
l’experiència  individual.  El  paisatge queda sempre fora, 
extern, com una imposició de la natura, esdevé història 
per  si  sol,  el  que  fa  l’artista  doncs  és  enriquir-lo  amb 
aportacions  personals  i  fer  partícip  al  lector  de la  seva 
perspectiva.  En aquest sentit, el lector adopta el paper 
d’observador, una mica omniscient, del paisatge, escenari 
de la història i del transcurs del relat.
Com a contrapunt, topem amb el paisatge creat pel propi 
autor, més profund, intern, nou, inèdit, que afegeix noves 
visions,  assentades en l’originalitat,  a  espais reconeguts 
per  altres  característiques  que  conformen  un  ambient 
propi,  peculiar  i  exclusiu,  que  influeixen  la  resta 

8 MIRA, Joan F.  Op.cit.
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d’elements  de  la  història:  l’entorn  esdevé  inherent,  un 
personatge més del relat, que impacta i deixa rastre en el 
lector.
Això es fa palès en un gran nombre d’obres,  Laura a la 
ciutat  dels  sants9 seria  un  bon  model,  on  és  la 
protagonista qui ens presenta la ciutat de Vic. Una de les 
altres lectures d’aquest curs que esdevé bon exemple és 
Nada10,  on  el  clima  opressiu  d’una  Barcelona  de  la 
postguerra influeixen en el personatge principal. Aquest 
paisatge  tan  íntim,  tan  diferenciat,  prové  del  que 
s’anomena  cosmos  personal  de  l’autor  –  la  percepció 
individual i única reflectida en l’obra-. 
D’on prové, però, la capacitat  perceptiva? Segons Emili 
Teixidor11,  prové  bàsicament  de  la  memòria,  factor 
creatiu de primer ordre a partir del record, la infantesa, 
els anys de formació. Els infants construeixen el seu propi 
món  que  revisen  i  fineixen  constantment,  on  la 
personalitat  s’instal·la i madura a través de la força del 
temps i la experiència. La creació sorgeix dels materials 
ben  elaborats  de  l’evocació,  la  commemoració,  la 
recordança, la vivència, la força inventiva i la imaginació 
combinada  del  passat,  amb  les  expectatives  i  fantasies 
que les situacions o paisatges coneguts provoquen.
L’escriptura  és,  en  definitiva,  un  intent  de  limitar,  de 
canalitzar, de conduir, de donar forma a la contraposició 
inicial que en un moment determinat es produeix entre la 
persona,  l’artista  i  la  naturalesa,  resolta  per  mitjà  de 
l’harmonització de tots tres elements.

9 LLOR, Miquel.  Laura a la ciutat dels Sants. Barcelona,  Grup Editorial 62, 
Educaula, desena edició, 2012.
10 LAFORET, Carmen. Nada.  Barcelona: Ediciones Destino, S.A., 2010.
11 TEIXIDOR, Emili.“Memòria,  cosmos i  paisatge”,  Literatura,  territori  i  
identitat.  Girona: Curbet edicions, 2011.
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Tots aquests factors emfatitzen l’estreta relació, anterior 
present  o  futura,  que s’estableix  entre  paisatge  i  autor, 
lligam explicat clarament i profunditzat en un article de 
Mariàngela  Vilallonga12,  que  distingeix  entre  el  que  és 
“viure en un paisatge” i “viure un paisatge”:

“Però una cosa és descriure el paisatge per pur plaer de 
descriure’l,  com  es  poden  descriure  els  trets  d’una 
persona  o  els  detalls  d’un  objecte,  i  l’altra  cosa  és  fer 
viure  en  aquell  paisatge  els  personatges  d’una  obra 
literària; una cosa és veure un paisatge i l’altra cosa és 
viure  un paisatge;  una cosa és  néixer  en un territori  i 
l’altra cosa és triar aquest territori per escriure-hi, o per 
reposar-hi  per  sempre.  Són  moltes  les  maneres 
d’acostar-se a un territori, d’accedir a un paisatge. Com 
ben diferents es poden mostrar la presència de la terra 
en  l’escriptura  i  la  influència  de  l’escriptura  sobre  el 
territori. La presència i la mirada, sempre.”

El llaç que es traça entre un escriptor i el paisatge esdevé 
cada  cop  més  íntim,  el  condicionament  que  un 
determinat espai exerceix sobre les obres s’accentua més i 
més i la influència de l’entorn en l’art de l’escriptura és 
indubtable, així com la repercussió que la literatura acaba 
tenint  en  la  creació  i  pervivència  d’un  paisatge;  cada 
persona viu la terra d’una manera diferent i cada terra és 
viscuda d’una manera diferent.
La tria de l’espai passa a un segon pla ja que la rellevància 
recau en la percepció i la descripció del paisatge, el com 
percebem  l’entorn  amb  tots  i  cadascun  dels  nostres 
sentits  i  com  ho  expressem  per  mitjà  de  la  força  de 

12 VILALLONGA,  Mariàngela.  “Simbologia  literària  del  territori”, 
Literatura, territori i identitat. Girona: Curbet edicions, 2011.  Pàg.  67
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l’escriptura.  Fins  i  tot  es  pot  donar  el  cas  que  el  món 
imaginari i el món real s’interfereixin o es fonguin fins al 
punt de no poder establir-hi escissió, i és que de vegades 
és  tant  l’ímpetu  de  l’autor  per  exalçar  o  magnificar  el 
paisatge que atorga una imatge literària més intensa que 
la que ofereix el paisatge real.
L’elaboració  d’una  obra  centrada  en  el  paisatge,  en  la 
descripció  dels  espais  des  del  punt  de  vista  plenament 
personal  de  l’autor,  d’uns  espais  passats,  o  presents, 
contribueixen  al  seu  valor  històric  i  literari.  La  gran 
varietat  de  textos  paisatgístics  que ofereix  aquest  tipus 
d’obra dóna lloc a les rutes literàries.
Des del seu criteri Maria Carme Montaner13 estableix el 
concepte de ruta literària en el seu article:

“No sé si hi ha una definició de ruta literària. En aquest 
cas em referiré a la ruta literària com un itinerari a partir 
del  qual  se’ns  presenten,  en  diversos  formats,  uns 
determinats textos d’un autor/a”.

Des d’un punt de vista objectiu, coincideixo amb aquesta 
concepció del que és una ruta literària: s’invita al lector a 
anar directament a un territori  i  a  llegir  o escoltar uns 
textos que descriuen el que té al davant.
Tot i així, en la meva opinió el plantejament del que és 
una  ruta  literària  va  molt  més  enllà:  esdevé  itinerari 
cultural,  coneixença  d’un  espai,  de  la  perspectiva  d’un 
autor  mitjançant  la  lectura  de  textos  en què  s’evoca  el 
paisatge  que  tenim  davant  dels  nostres  ulls.  Podem, 
doncs,  captar  la  realitat  paisatgística  d’una  manera 

13 MONTANER,  M.Carme.  “Nous  paisatges  de  la  literatura”,  Literatura,  
territori i identitat. Girona: Curbet edicions, 2011.
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diferent,  ja  sigui pel  canvi  històric com per l’apreciació 
personal de cada individu.
A més a  més,  l’objectiu  de la  ruta  és  donar  a  conèixer 
l’herència de l’autor, exposant la biografia i fragments de 
la novel·la; es convida a la contemplació i descobriment 
de l’espai on va viure l’autor o que inspiraren la seva obra.
És  per  això  que  la  delimitació  dels  espais,  sovint  va 
vinculada  a  dos  criteris:  els  orígens  de  l’autor  i  els 
territoris  al·ludits  en  la  seva  obra;  la  terra  natal  o  bé 
l’entorn que marca la infantesa de l’escriptor són vitals en 
tota ruta literària, de la mateixa manera que el paisatge 
descrit en la seva novel·la.
Realment, el paisatge esdevé element subjecte d’un gran 
nombre d’obres, espais prototípics són relatats des de la 
contemplació  dels  ulls  de  l’autor.  Aquest  és  el  cas  de 
L’altra ciutat14, novel·la analitzada en aquest treball, una 
obra descriptiva on apareix una Tarragona retratada anys 
enrere,  des  de  la  visió  que  ens  ofereix  Maria  Aurèlia 
Capmany, autora de l’obra, la trajectòria vital de la qual 
narraré en el següent punt.

14 CAPMANY,  Maria  Aurèlia.  L’altra  ciutat.  Barcelona:  Editorial  Selecta, 
1955.
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5. MARIA AURÈLIA CAPMANY

5.1. Biografia

Malgrat que he consultat diferents fonts documentals, en 
la  biografia  de  Maria  Aurèlia  Capmany que presento  a 
continuació  he  seguit  bàsicament  la  que  ofereix  l’obra 
Història de la Literatura Catalana15.
Maria Aurèlia Capmany i Farnés, nascuda a Barcelona el 
3  d’agost  de  1918,  va  destacar  com a  novel·lista.  Així 
mateix,  també destaca per la  seva ideologia  feminista  i 
antifranquista.  Filla  del  folklorista  Aureli  Capmany  i 
Maria  Farnés  i,  alhora,  néta  del  periodista  i  polític 
Sebastià Farnés, va viure en un pis familiar  prop de la 
Rambla  de  Barcelona,  en un entorn catalanista  i  culte. 
Estudià a l’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya 
on emprengué les  seves activitats  literàries,  destaca  un 
concurs de contes en què participà encoratjada pel  seu 
professor Ramon Esquerra, que també la introduí en el 
món de l’escriptura.
Uns anys després inicià estudis filosòfics a la Universitat 
de Barcelona tot i que entre els anys 40 i 50 abandonà la 
carrera per tal de dedicar-se a l’ensenyança, primerament 

15 Història  de la  literatura  catalana,  Part  Moderna,  volum XI,  Editorial 
Ariel, S.A., Barcelona.
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a l’Institut Albèniz de Badalona i més endavant a l’escola 
Isabel de Villena. 
Fou una gran lectora ja des de ben petita, però és sobretot 
en aquests anys en els que s’enriqueix de les lectures de 
molts  dels  autors  que  esdevindran  els  seus  punts  de 
referència  en la  seva narrativa com ara Thomas Mann, 
Virginia Woolf o James Joyce.
Durant el curs 1952-1953 és becada per l’Institut Francès 
per tal de completar els seus estudis a París, on va seguir 
els cursos que donaven Marcel Bataillon i Merleau-Ponty 
al Collège de France. En la dècada dels quaranta participa 
en  algunes  activitats  culturals  clandestines,  com les  de 
Miramar, i entra en contacte amb el grup d’Ariel.16

En  1947  és  finalista  del  premi  de  novel·la  Joanot 
Martorell  amb  l’obra  Necessitem  morir,  i  el  1948  el 
guanya amb El cel no és transparent, que no va poder ser 
publicada fins a 1963, amb canvis i el nou títol  La pluja 
als vidres. 
A més, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona li encarrega 
una obra dramàtica,  Tu i l’hipòcrita, estrenada al teatre 
Romea  el  1958.  És  llavors  quan  compagina  la  creació 
novel·lística amb les seves activitats teatrals. Així doncs al 
1960 funda l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, en la qual 
va dur a terme diferents funcions, incloent-li la d’actriu. 
Li foren posades en escena algunes obres com El desert  
dels dies i Vent de garbí i una mica de por.
A la darreria dels anys seixanta, inicia la convivència amb 
Jaume Vidal Alcover, escriptor amb el qual la seva vida 
sentimental anava lligada.

16 ARIEL, publicació literària i artística editada a Barcelona entre el 1946 i el  
1951
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Juntament amb la col·laboració de Xavier Romeu, escriu 
una peça política: Preguntes i respostes sobre la vida i la  
mort  de  Francesc  Layret,  advocat  dels  obrers  de  
Catalunya que va ser estrenada clandestinament el 1970. 
En  aquests  anys,  introdueix  a  Catalunya  el  teatre  de 
cabaret amb intenció crítica, i escriu una sèrie d’obres per 
tal que siguin representades al local barceloní La Cova del 
Drac, tals com  Dones, flors i pitança i  La cultura de la  
Coca-Cola. 
A més a més escriu una versió teatral de Tirant lo Blanc, 
que fou representada a València al 1971. Aquest mateix 
any li  va ser representada la seva obra més important: 
L’ombra de l’escorpí, pel Grup d’Estudis Teatrals d’Horta.
Després  d’aquests  anys  d’intensa  activitat  la  seva 
presència en el teatre es va fent cada cop menys freqüent: 
el 1980 estrena la versió teatral d’Un lloc entre els morts, 
l’any  següent  La viuda  trapella i  a  continuació  Món, 
dimoni i carn.
D’altra  banda,  la  presència  pública  constant  de  Maria 
Aurèlia  Capmany  fou  un  dels  aspectes  que  més  la 
caracteritzaren, ja fos a la ràdio, a la premsa, a la televisió 
o a diversos actes públics. La seva col·laboració continua 
a la premsa, des de l’”Avui” fins a “Serra d’Or” també fou 
un tret rellevant. 
A més a més  Capmany fou una dona preocupada per la 
polèmica literària i cultural, a més de la divulgació de la 
història  i  la  cultura  catalana,  els  temes  d’actualitat  i, 
sobretot,  pel  feminisme i  la  situació  social  de  la  dona, 
evident  en  la  seva  actitud  pública  i  en  les  seves 
declaracions.  Així  mateix,  aquest  tema  es  fa  palès  en 
moltes de les seves publicacions, principalment,  la seva 
obra  d’assaig:  La  dona  a  Catalunya,  El  feminismo  
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ibérico,  Cartes  impertinents  de  dona  a  dona  i El  
feminisme a Catalunya. Fins i tot va publicar, amb un to 
humorístic, Dona, doneta, donota.
Els seus assaigs literaris i articles periodístics també han 
assolit una gran popularitat, tals com Dia sí, dia no, Cada 
cosa  en  el  seu  temps  i  lectura  cada  dia  i Cita  de 
narradors.  També  ha  escrit  llibres  d’intenció 
autobiogràfica  com  Pedra  de  toc  I,  Pedra  de  toc  II i 
Dietari de prudències. 
A tot això cal afegir-hi la seva activitat com a traductora, 
principalment  d’aquells  autors  de  llengua  italiana  o 
francesa  com  Pier  Paolo  Passolini,  Georges  Simenon  i 
Elio  Vittorini,  tots  ells  narradors,  fet  que  confirma  a 
Maria  Aurèlia  Capmany com una gran impulsora de la 
novel·la. És per això que, a partir del 1973, va dirigir la 
col·lecció  “J.M”  on  va  combinar  la  publicació  de 
traduccions amb l’edició d’autors catalans i la recuperació 
d’autors clàssics.
No hem d’oblidar tampoc la seva actitud intervencionista, 
que la va portar a participar al món de la política dins del 
Partit Socialista de Catalunya a partir del 1976. Per aquest 
motiu,  el  1982  fou  elegida  regidora  de  cultura  de 
l’Ajuntament  de  Barcelona  durant  les  primeres 
legislatures del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
i membre de la Diputació de Barcelona, fins el dia de la 
seva mort.
Aquesta  intensa  activitat  en  el  món de  la  cultura,  que 
malauradament  el  càncer  va  interrompre,  fou  una 
característica  cabdal  en  la  seva  trajectòria  vital  que 
recalcà  la  seva imatge  de  persona compromesa  amb la 
realitat  i  defensora  de  les  llibertats  individuals  i 
col·lectives. 
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Finalment, doncs, va morir el 2 d’octubre de 1991, pocs 
mesos després de la mort del seu company sentimental 
Jaume Vidal Alcover.

5.2. Obra bibliogràfica

La  filosofia  existencialista  francesa  d’entreguerres 
protagonitzà  un  paper  cabdal  en  la  ideologia  i  en  les 
primeres creacions literàries de Maria Aurèlia Campany, 
que constituïren la primera etapa narrativa de l’autora. 
Més  endavant,  els  seus  relats  evolucionen  cap  al 
socialisme, posant més èmfasi als temes col·lectius.
Primerament,  l’any  1952  publica  la  seva  primera  obra 
Necessitem  morir,  guanyadora  del  premi  Joanot 
Martorell, on relata la recerca de la identitat de Georgina, 
una noia que pretén reconstruir l’itinerari de la seva vida 
destacant, però, l’emprament de les formes del record i 
l’ús del temps.
L’element  temporal  també  assoleix  una  importància 
cabdal  en  L’altra  ciutat,  publicada  al  1955,  que  és 
representat com a dolorós i melangiós a través del record. 
Així doncs la protagonista explica des de la seva pròpia 
perspectiva,  amb una visió subjectiva i  particular  de  la 
realitat  l’impossible retorn a la infància, prenent com a 
escenari les ciutats de Tarragona i Barcelona, que alhora 
representen les dues naturaleses de la protagonista. 
Més  endavant  profunditzaré  sobre  aquesta  obra  i  la 
importància eminent que pren el paisatge tarragoní.
Un any més tard es publica Betúlia, que suposa un canvi 
de  direcció  en  l’obra  de  Capmany.  Ens  trobem amb el 
retrat crític de la realitat d’un poble amb normes socials i 

31



un  comportament  hipòcrita.  Tot  això  explicat  des  dels 
ulls distants i la visió freda de la bibliotecària de la qual, 
alhora,  coneixerem els  seus  problemes  en  les  relacions 
afectives i les seves preocupacions metafísics. 
Aquell mateix any apareix  Tana o felicitat  que esdevé la 
primera  de  les  tres  novel·les  breus  que  Maria  Aurèlia 
Capmany publica entre 1956 i 1959. L’argument es situa 
en el dia de casament d’una núvia, des del moment que es 
posa el vel fins que surt de l’església, durant la visita de 
diversos familiars que evoquen vivències passades. 
Totes  aquestes  novel·les  constitueixen la  primera  etapa 
novel·lística  de  l’autora  i  tenen  un  punt  en  comú:  la 
presència de la dona com a protagonista que cerca la seva 
identitat  en  un  món  ple  de  convencions,  hipocresies, 
normes socials i temps pessimistes. Capmany ens mostra 
el  xoc  entre  la  vida  imposada  per  la  societat  i  la  vida 
desitjada, la ruptura entre el desig personal i les normes 
socials; Capmany humanitza les seves protagonistes, que 
expressen el sentiment de  persona lliure en un món que 
només té  certesa  de  la  seva pròpia  existència.  L’autora 
vesteix  el  que  seria  una  confessió  privada  i  íntima  de 
raonament i anàlisi de la realitat.
Posteriorment,  Capmany  eixamplarà  l’òptica  pròpia  de 
les  seves  primeres  obres  i  els  seus  personatges  seran 
vistos en un àmbit més ampli, el de la història. Des d’un 
altra  perspectiva  però,  també  analitzarà  la  consciència 
feminista  tan  característica  de  les  seves  novel·les 
anteriors.
Les  altres  dues  novel·les  breus  que  publicà  en  aquell 
període foren Ara,  història sobre les conseqüències d’un 
error, i Traduït de l’americà, reeditada i ampliada el 1980 
amb el  nou títol  Vés-te’n  ianqui!, que relata  l’aventura 
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d’un detectiu privat que va en missió secreta a Albània a 
rescatar un compatriota desaparegut. 
El 1962 es publicà El gust de la pols,  una crítica cap a la 
burgesia barcelonina aprofundint en l’anàlisi psicològica 
dels personatges que hi apareixen, i amb un protagonista 
masculí, l’advocat Martí Gelabert. 
Un any després apareix la versió definitiva d’El cel no és  
transparent amb el nou títol La pluja als vidres, novel·la 
en què tracta el problema de la conversió d’una noia al 
catolicisme, relatat amb el to intimista i confidencial que 
havia caracteritzat la primera etapa de l’autora.  Aquesta 
obra  és  succeïda  per  El  desert  dels  dies,  publicada  al 
1966.
En Un  lloc  entre  els  morts  Capmany  ens  presenta  la 
biografia  de  Jeroni  Campdepadrós  i  Jansana,  un poeta 
català  pre-romàntic  que  viu  una  aventura  personal  a 
cavall  entre  els  segles  XVIII  i  XIX.  La  novel·la  s’inicia 
arran la barreja de dos factors que constitueixen el motor 
de  l’obra:  la  documentació  personal  fictícia  del 
personatge i el temps autèntic en què es desenvolupen els 
fets;  el  psicologisme dels personatges és un element de 
gran magnitud,  i  és  que s’enfoca a  l’home com a ésser 
històric.
Dos  anys  després,  al  1969,  Capmany  publica  la  que 
constitueix  una  de  les  seves  obres  més  destacades, 
Feliçment  jo  sóc  una  dona  on trobem  de  nou  una 
protagonista  femenina,  Carola  Milà,  que  aconsegueix 
triomfar socialment i personalment a desgrat de provenir 
de classe baixa i amb absència de família coneguda. 
Al començament dels anys setanta, Capmany publica tres 
novel·les més. La primera és  Vitrines d’Amsterdam, que 
se situa a la metròpoli  holandesa que indica el títol.  El 
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personatge principal marxa a la ciutat per tal d’esbrinar el 
misteri  que  gira  entorn  la  mort  del  seu  germà,  on 
descobrirà un món totalment nou que trencarà amb els 
ideals burgesos amb què ha estat educat.
Aquest to també és utilitzat a El jaqué de la democràcia, 
tercera  obra  que  publica  en  aquesta  dècada, 
concretament, l’any 1972. Inspirada en la novel·la negra, 
la trama està situada en la conflictiva Barcelona dels anys 
vint.
Un any abans però havia publicat Quim-Quima, amb una 
entonació del tot diferent: un relat dirigit al públic juvenil 
on es narra la  vida d’un personatge  que té el  do de la 
immortalitat i del canvi de sexe. Així, en una Catalunya 
antiga,  l’autora  s’aprofita  de  la  duplicitat  del  sexe  del 
personatge per explicar el doble punt de vista que té en 
Quim-Quima, segons les ocurrències que vénen donades. 
A l’inici  de la dècada de 1980 publicà  Vés-te’n ianqui!,  
una altra novel·la d’intriga.
El 1983 Maria Aurèlia Capmany retorna com a novel·lista 
amb Lo color més blau, relat basat en la correspondència 
entre dues amigues que han hagut de separar-se durant la 
guerra civil i no es retroben fins a les revoltes del maig del 
68; cadascuna representa una classe social, un destí i una 
ideologia diferent, cosa que crea un xoc pel que fa a idea-
realitat en el retrobament, i que el factor temps i distància 
s’encarreguen  d’accentuar.  Més  endavant,  el  1988  es 
publica El cap de Sant Jordi i un any més tard La rialla 
del mirall. A tot això cal afegir-hi les seves obres teatrals, 
la  narrativa  breu,  infantil  i  juvenil  i  les  seves  crítiques 
literàries  o  assajos,  a  més de  les  múltiples  traduccions 
efectuades.
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Portal de Sant Antoni. Autor desconegut, any 1900. 
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6. L'ALTRA CIUTAT

La  contextualització  del  concepte  literatura  i  paisatge 
així com de l’obra i la trajectòria vital de Maria Aurèlia 
Capmany  han  esdevingut  una  introducció  teòrica  en 
relació  al  focus  d’aquest  treball,  l’anàlisi  i  l’estudi  de 
L’altra ciutat.   
Recopilant  informació  i  consultant  diverses  fonts,  he 
trobat  referències  interessants  entorn de  la  novel·la  de 
Maria Aurèlia Capmany, L’altra ciutat.

6.1. Anàlisi de l'obra

La relació entre Maria Aurèlia Capmany i Tarragona neix, 
curiosament, després de l’escriptura de la novel·la ja que 
mai no havia visitat la ciutat. Aquesta, però, agradà tant a 
l’autora que s’hi establí com a segona residència el 1973 al 
carrer  de  Pin  i  Soler,  juntament  amb  el  seu  company 
sentimental,  Jaume  Vidal  Alcover.  Més  endavant 
s’instal·là  al  que  fou  el  seu  domicili  definitiu,  un 
esplèndid pis al carrer de les Coques.
La seva primera visita, però, va ser l’any 1945 quan Maria 
Aurèlia  Capmany  i  la  professora  i  traductora  Carme 
Serrallonga van visitar Tarragona en una excursió.
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Mentre  Carme Serrallonga  desgranava  els  seus  records 
d’infantesa,  records  rememorats  a  través  del  paisatge 
tarragoní,  Maria Aurèlia Capmany, tot transformant els 
records  de  la  seva  amiga  i  companya,  va  començar  a 
imaginar una novel·la que partia de la citació de James 
Joyce a Retrat de l’artista adolescent17:

“No  volia  jugar.  Ell  volia  trobar,  en  el  món  real,  la  
imatge  insubstancial  que  la  seva  ànima  tan  
constantment buscava”.

Maria Aurèlia Capmany va escriure una novel·la centrada 
en l’afany de retorn al passat,  en el tractament del record 
com a impossible retorn, un tema ja recurrent en la seva 
narrativa.  Tarragona li  serví,  aleshores, com a paisatge, 
llum  i  com  a  tòpic  per  a  la  descripció  d’una  ciutat 
tradicional  i  tancada,  oposada  a  una  Barcelona  més 
cosmopolita i metropolitana. 
L’afecció  de  l’escriptora  per  totes  dues  ciutats  és 
indiscutible:  d’una  manera  o  altra  Maria  Aurèlia 
Capmany evoca aquest sentiment en la seva novel·la,  ja 
sigui  a  partir  de  les  descripcions,  les  reflexions  o  la 
tonalitat  que  adopta.  Barcelonina,  però  amb  una  bona 
part de la seva identitat lligada a Tarragona, l’autora, fent 
referència a la seva pròpia obra, bateja Tarragona amb el 
nom “L’altra ciutat” escrita el 1950 i publicada l’any 1955.
D’altra  banda,  l’argument  de  l’obra,  L’altra  ciutat, ens 
descriu  una  protagonista  sense  arrels,  Rosa,  amb dues 
naturaleses  identificades,  cadascuna  d’elles,  amb  una 
ciutat:  Barcelona,  ciutat  natal  i  naturalesa  marcada  i 

17 JOYCE, James  A Portrait of the Artist as a Young Man,  Edicions 62, 
Barcelona 2010
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l’altra Tarragona, que a la novel·la, és més un símbol que 
una  realitat  ja  que  esdevé  la  ciutat  adoptiva  de  la 
protagonista emocionalment parlant.
Rosa,  mestra  de  professió,  realitza  una  excursió  a  la 
província  tarragonina  amb el  seu alumnat,  moment  en 
què rememora les diferents experiències viscudes al llarg 
de la seva infància en aquesta ciutat.
Recorda l’aprenentatge i el protocol instruïts en la seva 
escola catòlica, els seus estudis universitaris, les llargues 
passejades pels carrers tarragonins, la mort del seu pare, 
la  guerra però,  sobretot,  els  estius al  mas de Constantí 
així com les relacions amb cadascun dels familiars amb 
qui residia.
Cada paisatge,  cada  panorama,  cada  detall  de  la  ciutat 
evoquen  un  moment  particular  de  la  infància  de  la 
protagonista,  imatge transmesa a través de la força del 
record percebut com a commovedor i dolorós.
Així doncs Rosa ens relata, en un to íntim, personal, líric, 
amb  una  gran  presència  del  monòleg  interior,  la 
contraposició entre present i passat,  el repàs de la seva 
vida a través del flashback, de la recreació, dels records i 
de  la  memòria:  l’impossible  retorn  a  l’etapa  de  la 
innocència, la infància, als moments viscuts, tot prenent 
com a escenari les ciutats de Tarragona i Barcelona, que 
alhora representen les dues identitats de la protagonista.
L’anàlisi de L’altra ciutat  no s’inicia únicament arran de 
l’argument de l’obra,  sinó que el pròleg i  la  dedicatòria 
inclosos  al  començament  al  principi  de  la  novel·la 
comprenen un contingut rellevant en relació al seu procés 
de creació i al pensament de l’autora.
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Pròleg
“Vaig  sentir  explicar  a  Merleau-Ponty,  en  les  seves  
concorregudes  i  interessants  conferències,  Recherches  
sur l’usage  littéraire du langage,  que  un escriptor no  
usa el llenguatge com és usat correntment, és a dir, no  
l’usa com a signe, o bé, per no fer una afirmació massa  
rotunda, no l’usa fonamentalment com a signe. [...] Dit  
d’altra  manera,  l’autor  no  pensa  primer  i  escriu  
després, sinó que pensa la seva obra amb i a través de  
les paraules que escriu.[...] Llenguatge és comunicació, i  
la  comunicació  no  és  donada  a  l’escriptor  sinó  per  
l’existència del lector. D’aquí la unitat d’aquesta relació  
escriptor-lector. 
[...]  El  diàfan  planteig  d’aquest  problema  i  els  nous  
problemes  que  se’n  derivaven  m’obligaven  a  mi  a  
pensar[...]en el,  diguem-ne,  “nostre món literari”,  i  hi  
havia  descobert  ,  amb  certa  ingènua  sorpresa,  un  
element  desordenador  que  l’aquiescent  i  civilitzada  
consciència col·lectiva del “Collège de France” no podia  
ni sospitar. Aquest element desordenador direm que és,  
per dir-ho d’alguna manera,  la discontinuïtat.[...]  Les  
obres es  publiquen-  en el  millor  dels  casos-  amb una  
curiosa i absoluta independència del temps en què han  
estat escrites, no ja en retard, sinó amb una capriciosa  
arrítmia. 
[...] Tot això se m’ha ocorregut, és clar, en tractar de  
presentar el meu llibre en aquest país nostre de l’eterna  
primavera,  de  l’etern  néixer,  on  una  joventut  
inacabable se’ns imposa com una condemna.”

Barcelona, 1955

Amb aquestes paraules Maria Aurèlia Capmany obre les 
portes a la seva obra, recull del pròleg de la novel·la, en 
què comença fent referència  al  filòsof  francès Merleau-
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Ponty sobre  l’acció d’escriure, què és l’escriptura des de 
la  perspectiva  de  l’autor,  l’únic  artista  capaç  de 
comprendre  l’art  de  la  paraula;  la  ideologia,  la  veritat 
compresa  en  la  ment  de  l’individu  i  expressada 
mitjançant la literatura, tot un món per descobrir.
El focus a què s’atén l’autora però, a partir de la citació 
del filòsof, és un altre: el problema del desfasament. Des 
de  l’escriptura  de  la  novel·la  fins  a  la  data  de  la  seva 
publicació s’obre un període de temps, un parèntesi, que 
pot correspondre a una etapa de maduració de l’autor o 
bé  a  un  canvi  de  mentalitat  o  de  direcció  de  la  seva 
trajectòria  literària,  canvi  a  vegades  no  comprès  pels 
lectors o els crítics de l’obra; això és el que Maria Aurèlia 
Capmany  intenta  projectar  en  aquest  pròleg,  aquesta 
petita irregularitat reflectida en tota creació. 
I és amb aquesta reflexió que l’escriptora presenta la seva 
novel·la  i,  alhora,  a  l’acabament  del  text,  dóna  una 
expressió clau que avança el contingut i focus de l’obra, la 
joventut  inacabable,  que reviu a  través  de la  flama del 
record.  

Dedicatòria
“Aquest  llibre  està  dedicat  a  Carme  Serrallonga  i  a  
Salvador Espriu. Per a ells va ser escrit. Els solia llegir  
els capítols a mesura que els feia.  A ella,  d’un a un, i  
gairebé sempre li agradaven. A ell, de quatre en quatre,  
i no li agradaven gairebé mai. Va ser així que em van  
ajudar a escriure.”

Abans  de  passar  pàgina  i  començar  a  gaudir  amb  la 
lectura  de  l’obra,  l’autora  inclou una  dedicatòria  de 
l’autora cap a Carme Serrallonga i Salvador Espriu.
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Ella,  pedagoga  i  traductora,  fou  la  font  inspirativa  de 
Maria Aurèlia Capmany; l’estima i l’afecte d’ambdues es 
manifesta en la protagonista de l’obra, que neix a partir 
de  la  rememoració  dels  records  d’infància  de  Carme 
Serrallonga.
Ell,  poeta,  dramaturg  i  novel·lista,  de  qui  celebrem els 
100 anys del naixement,  marcà una gran influència en la 
literatura de Capmany i, en especial, en aquesta obra que 
es manifesta pel paper que adopta el mar i per l’esquela, 
recordatori  que  apareix;  la  pròpia  autora  afirma  que 
aquesta fou escrita perquè fos del seu grat.
En  definitiva,  tots  dos  acompanyaren   Maria  Aurèlia 
Capmany en el  seu camí,  en el  procés de creació  de la 
novel·la i, una mica per ací una mica per allà, fou a través 
de les seves opinions, interpretacions i  crítiques que va 
prendre forma la composició de L’altra ciutat.

Evocació de Tarragona
“Un moment —pensà Rosa— he recordat les pedres de  
Tarragona. Pedres daurades, or fos, pedres més vives i  
poderoses  que  les  altres.  I  veuré  el  mar.  [...]  A  
Tarragona hi hauria el mar i el cel net sense núvols. A  
l’estació, el polsim negre del tren es barrejaria amb la  
pudor de les caixes del peix.”

Respecte a l’anàlisi, com descriu l’autora aquests espais i 
com són visualitzats a través dels personatges? Bé, aquest 
consisteix  en un bon exemple  de  descripció  que  Maria 
Aurèlia  Capmany  utilitza  en  tota  la  novel·la;  es  tracta 
d’una simple  record de Tarragona,  en general,  i  evocat 
des del sentiment melangiós i malenconiós de la Rosa.
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El  to  personal  i  individual,  plegat  de  subjectivisme  i 
l’anàlisi  interna,  la  trajectòria  introspectiva  de  la 
protagonista,  s’empra  al  llarg  del  relat  així  com, 
lingüísticament  parlant,  l’ús  d’adjectius  —les  pedres 
daurades,  foses,  poderoses,  el  cel  net—  i  la  rellevància 
dels sentits, l’evocació per mitjà de la sinestèsia que, en 
aquest  cas,  es  manifesta  a  través  de  la  vista,  la  visió 
idealitzada de la ciutat tarragonina a través de la ment i, 
en bona part, per l’olor de peix.

6.2. Tipus de discurs

La novel·la compta amb una amplia diversitat de tipus de 
text,  com  ja  hem  observat  abunda  la  descripció 
paisatgística  tot  i  que  també  apareixen  retrats  o 
prosopografies  entorn  els  personatges  de  l’obra.  Així 
mateix apareix la narració, que relata la successió de fets, 
i  el  diàleg  que,  en  molts  casos,  apareix  intercalat  amb 
seqüències descriptives de l’espai.
La gran varietat discursiva que atorga l’autora a l’obra ve 
donada, sobretot, per la inclusió de dues formes textuals 
poc usuals en una novel·la: la cançó i el vers. 

Cançó “Allí en el pla de Tarragona”
“Allí en el pla de Tarragona
Si n’hi ha un arbre que en borjona;
Quan l’arbre és verd l’ombreta és bona,
Quan l’arbre és verd”
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La cançó, breu, encomanadissa, que parla sobre la ciutat, 
és cantada conjuntament per les alumnes de Rosa durant 
l’excursió. Sona com una remor llunyana, sorda i distant, 
ja  que  Rosa  comença  a  evocar  vivències  a  partir  de  la 
confessió  de  Teresa,  una  alumna  enamorada,  que  li 
recorda una antiga amistat. El flashback, el paral·lelisme 
entre present i passat, es barreja amb el remoreig de les 
alumnes que a poc a poc quedà llunyà, a mesura que la 
protagonista  torna  enrere,  lentament,  sotmesa  a  un 
silenci profund; la cançó esdevé punt  de referència pel 
que fa al retorn al passat i a la rememoració.

Poema
“No vull pas ni una mica de pau
ni el silenci. Ni l’ombra
d’un sol arbre quiet
al costat del camí.
No vull pas el repòs, ni la son,
ni el mirall d’una aigua serena,
ni la càlida veu de la nit.
Perquè res no és per mi tan segur
com la vida mateixa.
I no res té sentit si no saps
que la vida comença
i no acaba al costat del teu llit.
I el repòs no existeix, ni la pau,
ni l’oblit. Ningú no deixa
el seu cap al coixí per trobar-hi
la mort.
Ningú no s’omple les mans d’un desig
sense queixa.
Sens quedar-se’n els dits perfumats
pel record.”
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Poema fruit de la inspiració de la protagonista, compost 
com a mitjà de refugi, expressió personal a través de la 
literatura; Rosa cerca una manera d’evocar la màgia, la 
il·lusió i ho fa per mitjà de la paraula i es decanta per la 
poesia ja que li sembla més subtil i polida que la prosa. I 
és  en  ple  trajecte  de  tren  on  s’enginya  aquesta 
composició, un vers lliure, sense rima ni mètrica definida, 
amb  un  ritme  intern  i  constant,  que  tracta  la  vitalitat 
individual.

6.3. Anàlisi dels espais

A continuació he efectuat l’anàlisi de l’obra tot centrant-
me en els espais tarragonins a què fa referència, ja sigui a 
través  de  citacions,  descripcions  o  reflexions,  és  a  dir, 
què aporta a cadascun dels personatges. 
Seguint  aquest  esquema,  he  destriat  les  zones,  carrers, 
barris, monuments, etcètera, prototípics de la província i 
els he examinat des de les diverses perspectives possibles; 
des  dels  recursos  lingüístics  que  empra  l’autora,  tot 
passant pel tema o l’espai que es tracta en el fragment o 
contextualitzant-lo  en  l’argument  de  l’obra  fins  a 
aprofundir en els sentiments i emocions que transmet el 
paisatge a cadascun dels personatges, centrant-nos en la 
protagonista, així com les memòries i records evocats.
Alhora cal destacar la importància que adopten cadascun 
dels fragments triats en si, ja que he intentat decantar-me 
per aquells més emotius, detallats  o peculiars, cosa que 
ha significat efectuar diverses lectures prudencials de la 
novel·la, buscant  les que expressessin la bellesa i l’encant 
de la nostra ciutat, Tarragona.
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He considerat convenient acompanyar cada fragment de 
l’obra amb una imatge de l’espai descrit, intentant recollir 
visualment  aquells  indrets  que  van  impregnar  Maria 
Aurèlia  Capmany   tal  i  com  es  mostraven  en  aquella 
època. Les imatges són fotografies que he seleccionat de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona per a il·lustrar i 
contextualitzar l’obra literària. 

L’Estació de tren
“Va fer un instintiu moviment de refús abans de posar  
el peu a terra. Però el tren ja havia parat. No tocava  
altre remei.
—Que no hi som, senyoreta?
La veu massa aguda de la deixebla li revelava l’absurd  
de la seva impressió. 
Sí.  Hi eren. No podia dubtar-ne.  Ho deien els cartells  
enganxats  en  els  fanals.  Ho  deien  unes  immenses  
lletres, empolsades, adherides als maons. Els mateixos  
maons. Quasi la mateixa pols.
I feia trenta anys.
Era això que li havia semblat impossible, que li havia  
fet refusar amb pànic l’allau d’imatges que es llençaven  
sobre d’ella;  amb el  polsim negre,  amb el  perfum del  
mar,  amb  la  pudor  del  peix.  Descarregaven  caixes  
buides, només vessant l’olor agressiva, punxosa.
Mentre  ajudava  a  baixar  [...]  es  veié  baixar  a  si  
mateixa.
Els ulls molt oberts per la sorpresa i el goig, disposada  
a prendre-ho tot, a saber-ho tot.”

45



Estació de ferrocarril, autor desconegut,1900

Inici de la novel·la, entrada a L’altra ciutat; Rosa arriba a 
l’estació  de  tren,  espai  que,  metafòricament  parlant, 
constitueix  la  porta  que  obre  a  la  trajectòria  vital,  al 
record, a la memòria i al temps d’infantesa, un mitjà de 
transport al passat. 
Ja  des  del  començament  l’autora  relata,  en  petits 
paràgrafs descriptius, trets característics de Tarragona, el 
mar i  el  panorama de l’estació,  alhora que,  entra en la 
psicologia del personatge principal, és a dir, les emocions 
que desplega en ella el fet de  retrobar-se amb la ciutat 
que tant marcà la seva infància. 
Rosa  observa  la  realitat  tarragonina:  l’olor  de  mar,  de 
peix,  els  cartells,  el  panorama  de  l’estació,  detalls  que 
recorda,  que reflecteixen el panorama de la ciutat,  com 
un mirall, i que s’abalancen sobre ella. La força del record 
esdevé  irrefrenable,  il·limitada,  quasi  impactant,  el 
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paisatge  perdura,  no  canvia  fins  i  tot  la  partícula  més 
insignificant, la pols, continua persisteix. I és en aquest 
punt on intervé la memòria, poderosa, que transmet un 
record  perfecte,  rememorat  d’anys  enrere;  Rosa  veu  la 
criatura  que era,  petita  i  curiosa,  imatge paral·lela  a  la 
realitat: tal com les xiquetes baixen amb ímpetu i energia, 
la protagonista evoca aquella vitalitat en el seu jo de vint 
anys enrere, amb la seva primera arribada a la ciutat.

Estació de ferrocarril, autor desconegut, 1910

“—Quina  estació  més  grisa  i  més  bruta!  —I  oliosa,  
sembla.  —Ai,  Déu  meu!  He  perdut  la  bufanda.  —Les  
parets  són  arrebossades,  i  les  portes  algunes  sense  
vidres. —Jo hauria dit que hi havia unes lletres. —Què  
busca,  senyoreta?  —No  res.  —Jo  juraria  que  he  vist  
unes lletres de maons, i la paret amb maons. No hi ha  
cap cartell que digui “Tarragona”. —Què busca? —Res.  
No res. —Ja tenim el seu bitllet.  —Sí, ja ho sé. —Hola  
Rosa. —És Ramon. Per què ha vingut? Jo juraria que hi  
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havia unes lletres vermelloses amb pols, en les juntures,  
més pols grisa. Com si ho haguessin tret d’amagat.”

Mitjançant l’art del diàleg Maria Aurèlia Capmany atorga 
una  plena  descripció  de  l’estat  de  l’estació  de  tren 
tarragonina després dels anys passats des de la primera 
visita  de  Rosa;  al  diàleg  intervenen  les  alumnes, 
encuriosides, i Ramon, que ve a acomiadar-la ja que ens 
trobem al final de l’obra.
L’autora  barreja  elements  descriptius  de  l’espai  amb 
diàleg, que atorga dinamisme i espontaneïtat al text, el fa 
més  amè.  Així  doncs  trobem  entremesclats  adjectius  i 
trets  característics  del  text  conversacional  com  la 
desimboltura, la soltesa o la naturalitat.
Rosa observa l’estació, comprova què ha canviat, què té 
de diferent des de l’últim cop que la va veure; bruta, vella, 
desgastada  pel  fum,  per  les  anades  i  vingudes  dels 
passatgers i pel pas dels temps en si, fet que es revela en 
la pols ja acumulada any rere any. Petits detalls que es 
fan  palesos  i  que  Rosa  localitza  amb  facilitat,  com 
l’absència del cartell  indicatiu de la ciutat, els vidres de 
les  portes  o  l’ambient  calmat  i  tranquil  amb  què  la 
recordava.  Aquests  detalls  que  verifiquen  la 
transformació pel pas del temps no esdevenen, tampoc, el 
punt primordial del text, n’ hi ha un altre que, en el seu 
conjunt, amaga un significat que es resumeix en una sola 
paraula:  adéu.  L’adéu  a  aquella  ciutat  que  tant  ha 
significat, que tant l’ha marcat; i de nou l’estació esdevé 
porta, la porta que abans obria a la seva infància i que 
ara, amb la seva marxa, es tanca. A mesura que el tren 
s’allunyi,  quedaran enrere els records,  la memòria i  les 
vivències, el seu passat. 
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Part Alta

Carrer de Santa Tecla, autor desconegut, 1935

“Deixaren el mar —es girà encara per mirar-lo— i van  
emprendre  un  carrer  estret  que  seguia  enfilant-se.  
Observà  les  lloses  escairades  que  formaven  dibuixos  
inclosos els uns en els altres.
—És bonic —digué assenyalant el tapís de grisalla de les  
pedres; i Ramon, que la mirava, envermellí, i els ulls se  
li arrodoniren encara més.
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—Això? —preguntà gronxant la “o” sorpresa.
Havien  entrat  en  un  carreró  quiet,  sense  sortida;  
quedava aïllat del vent i del seu brogit. En el silenci, les  
portes  semblava  que  s’esberlessin  i  en  sorgien  veus,  
cares. Somreien encuriosides i donaven el bon dia amb  
calma admirativa.
Arribaren enfront de l’única casa de tres pisos.”

En  el  paràgraf,  l’autora  descriu  les  accions  que  se 
succeeixen en un moment determinat de la novel·la i que, 
alhora, són les que ens revelen la situació de l’espai que es 
manté  implícit  durant  tot  el  text.  Per  a  dur  a  terme 
aquesta  tasca,  usa  verbs  d’acció  i  molts  adjectius  que 
omplen la descripció de detall com l’estretor dels carrers, 
la seva boniquesa, l’ambient quiet o les cares curioses.
Podem advertir diversos elements que delaten la identitat 
del paisatge, que revelen que es tracta d’un carrer de la 
Part Alta: la presència de passejos amb pendent, estrets, 
arquetípics  de  l’àrea,  calmats,  aïllats  de  moviment,  de 
vida urbana, pedres dibuixant mosaics al paviment, cases, 
és a dir, habitatges més aviat propis de la zona antiga de 
la  ciutat,  on  tot  foraster  que  s’hi  endinsi  provoca  les 
mirades indiscretes i la tafaneria del veïnat.
És  aquest  un  dels  espais  que  esdevé  prototípic  en  la 
infantesa  de la  protagonista,  juntament amb el  mas de 
Constantí, ja que hi juga i hi passa bona part dels estius. 
El  Casc  Antic,  la  casa  de  la  seva  tieta,  la  seva  llar,  el 
carrer,  el  portal,  les  olors,  en definitiva,  petits  aspectes 
que, sense que se’n adoni, marcaran a Rosa i evocaran la 
seva infància.
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Carrer major, Vallvé, 1952

“I  li  semblà veure,  a  la  porta,  mig oberta,  de  l’única  
casa de tres pisos, encara, la silueta rodona i feliç de  
l’oncle Anton que li deia:
[...]
Clogué el puny per trucar a la porta entreoberta, i la  
mateixa olor del portal la deixà immòbil. 
Exactament la mateixa olor, tan certa, que tota la resta,  
els anys passats, el seu propi esperit, ja vell, cansat, la  
seva  pròpia  derrota,  no  era  més  que  una  quimera  
absurda i l’olor intensa ho envaí tot, deixant al marge,  
inconsistent, el truc que produïa i un rostre desconegut  
que s’acostava i una veu estranya que deia..”
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Fragment descriptiu de la novel·la; observem que no es 
tracta d’una descripció paisatgística sinó d’una sinestèsia, 
és a dir què transmet aquest espai percebut  a través dels 
sentis  emfatitzant-ne  un  en  especial,  el  de  l’olfacte. 
L’autora usa un to més aviat poètic i  diversos adjectius 
que giren entorn d’un mateix subjecte, el de l’olor. 
En  el  moment  que  Rosa  sent  l’olor  del  portal,  la  seva 
ment, fuig, escapa cap al passat, confosa i atordida, evoca 
records entrellaçats al perfum d’infantesa, tal com passa 
paral·lelament amb l’olor de magdalena que desperta les 
memòries  i  les  sensacions  de  la  infància  en  l’obra  de 
Proust18.
L’olor és eterna, perpètua, es manté igual que el primer 
dia que la va sentir, i amb la mateixa força que ve donada 
també  es  llancen  sobre  ella  les  memòries  lligades  al 
portal, indret protagonista de molts dels seus jocs de la 
infància. Això també implica, en certa manera, que res no 
ha canviat potser certs elements del panorama però que 
el que és l’essència es manté; fins i tot passats vint anys, 
aproximadament,  de  la  marxa  de  Rosa  un  cop  torna 
comprova que el paisatge lligat a la seva infància perdura.
M’agradaria  puntualitzar  que  és  curiós  com  es  poden 
evocar records a partir de tots i cadascun dels sentits, no 
sols el de la vista, que és el que fa Maria Aurèlia Capmany 
al llarg de la novel·la.

Catedral
“Aixecà els ulls  enlaire i  després anà baixant a poc a  
poc,  molt  a  poc  a  poc,  per  la  gran  columna  amb  el  

18 PROUST,  Marcel.  A  la  recerca  del  temps  perdut.  Pel  canto  de  Swan. 
Barcelona: Editorial la Butxaca, 2011.
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benestar del descens, resseguint amb delícia la corba de  
l’arc, lliscant la mirada per la canal enfosquida, per la  
pols, pels anys fins arribar al sòcol.
Tots els passos fregaven les pedres del sòl amb brogit de  
processó.
Davant de l’altar major s’agenollaren.  No hi  havia el  
Sagrament, però d’esma s’agenollà també reverenciant  
el buit i el silenci de l’altar.
Genolls en terra sentí al frescor de les pedres i clavar-se  
en la ròtula el relleu d’un sepulcre.
L’altar  del  Sagrament  brillava.  Tremolaven  indecises  
les  flames  dels  ciris.  De  tant  en  tant,  invisible,  
inversemblant,  un alè d’aire les colltorçava totes amb  
ordenat gest de dansa.”
[...]
L’orgue sonava i omplia la nau d’un efluvi de solemnitat  
i tendresa. 
Les  veus  de  l’orgue,  l’olor  de  l’encens,  la  lluminositat  
roja,  estriada  dels  ciris,  anava rodejant-la  amb ones  
concèntriques  d’emoció,  quasi  fins  a  arribar  al  fons  
d’ella mateixa, quasi posseint-la del tot.”

Plena  descripció  de  la  catedral  de  Tarragona,  exaltada 
prèviament per altres  autors anteriors com Pin i  Soler. 
D’una forma o altra, Maria Aurèlia Capmany transmet el 
tipus d’estil de l’edificació, el gòtic, a partir dels elements 
artístics que la componen.  Tracta els diferents trets de 
l’edifici  catedralici  tant  de  manera  descriptiva  com per 
mitjà de les accions enumerades, així doncs recorre a la 
varietat  d’adjectius,  als  mots  sacramentals  i  al  mode 
subjuntiu.  La  suma  de  tots  aquests  elements,  alhora, 
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col·laboren  en  la  creació  d’un  ambient  solemne,  serè  i 
cerimoniós.

Catedral, autor desconegut, 1935

Centrant-nos en l’argument de la novel·la, advertim que 
es tracta d’un text en tercera persona en què descriu la 
perspectiva de Rosa de respecte la catedral.
La protagonista, d’una banda, se sent adormida, fatigada 
per la quietud i la remor constant i tensa del catedràtic 
que  repeteix   persistentment  la  pregària,  de  l’altra, 
guarda un sentiment enlluernador en observar i percebre 
sensorialment  la  sumptuositat  de  l’espai  on  es  troba; 
escolta les veus de l’orgue, olora l’encens, contempla, els 
colors, la llum, sent la fredor de l’espai, tot això, relatat 
des del to líric que empra l’autora. 
Aquesta  tonalitat,  juntament  amb  la  gran  varietat  de 
termes eclesiàstics, conviden el lector a entrar en l’espai i 
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percebre’l, ja que quasi bé esdevé autèntic: la frescor de la 
sala,  l’oració del  mossèn,  el  murmuri  dels  presents,   la 
llum filtrada  a  través  dels  mosaics  de  les  finestres  i  la 
melodia de l’orgue, entre d’altres. Aquest últim detall de 
l’orgue,  ha  estat  el  que  m’ha  permès  verificar  que  la 
catedral descrita era sens dubte la tarragonina.

El Serrallo
“I van arribar al Serrallo.
Potser  va  ser  llavors  que  Rosa  va  descobrir  que  la  
realitat és molt més bella que tota cosa imaginada. El  
que passa és que nosaltres som sempre forasters en la  
realitat i gemeguem descontents perquè no ho acabem  
d’entendre.
—I això és un carrer del Serrallo —va dir Ramon. 
Rosa no ho havia imaginat així: ni el color blanc de les  
parets amb la foscor dels portals a sota, i per terra les  
paneres  plenes  de  peix,  els  serrans,  els  molls,  les  
escórpores i les orades, tots els colors transparents i el  
vol fi d’escates.
Era difícil caminar com si es volgués travessar amb pas  
reposat  l’entrellat  d’una  dansa.  Els  homes  anaven  i  
veien amb pas quiet entre els rotllos. Hi havia un petit  
moment  d’indecisió  i  el  rotllo  es  tancava  a  l’entorn  
d’una  panera  de  peix,  que  tenia  un  irreal  panteix.  
S’elevava un murmuri pla,  sobre el silenci dels altres,  
inintel·ligible  com un conjur.  De  sobte  algú,  capbaix,  
entre dents, interrompia la inacabable cançó:
—...seixànta-set, seixànta-sis, seixànta-cinc.
—Meu
Un desencant dispersava el grup i es cloïa de nou com si  
fos  impossible  deseixir-se’n.  Es  quedaven  quiets,  les  
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mans  a  les  butxaques,  els  ulls  fits,  i  el  murmuri  
començava de nou.”

Serrallo, autor desconegut, 1945

Descripció detallada d’un de les més zones més populars 
de l’espai tarragoní, el barri del Serrallo. El tipus de text 
de  què  tracta  obliga  l’ús  abundant  d’adjectius,  que 
detallen  els  diferents  trets  de  l’espai  en  qüestió.  De  la 
mateixa  manera  l’autora  empra  una  terminologia 
específica, mots relacionats amb el món pesquer la major 
part  dels  quals  consisteixen  en  noms  de  peixos, 
desconeguts  per  aquesta  lectora.  Així  doncs,  molts 
d’aquests  termes  també  fan  referència  a  activitats 
típiques  en  l’àmbit  portuari  com  podem  comprovar  al 
final del paràgraf.
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El  text  ens  relata  el  que  suposa  per  a  Rosa  veure  per 
primera vegada aquest carrer, quines sensacions desplega 
en ella i quina és la seva reacció immediata. La jove té un 
interès particular per aquest barri, interès que es tradueix 
en afecte i emoció un cop el veu en la realitat tal i com se 
li presenta; és autèntic, real, supera amb escreix totes les 
seves  expectatives.  La  protagonista  experimenta,  amb 
tots i cada un dels sentits, el que li aporta el paisatge del 
Serrallo:  l’olor  de  peix,   els  colors  dels  habitatges, 
pescadors que treballen en el seu ofici, el port i el mar, 
elements  que  impacten  a  Rosa  i  provoquen  la  seva 
admiració.  Un  detall  ben  interessant  correspon  a  la 
referència de l’antiga subhasta de peix al final del text: es 
classificaven  els  peixos  segons  el  valor  o  l’espècie  en 
paneres i s’iniciava la subhasta  (el preu anava de més a 
menys), tal com comprovem en l’extracte.
En definitiva, l’efecte que té sobre la protagonista la visió 
d’un  carrer  genuí  del  Serrallo  contrasta  amb  la 
indiferència i la falta d’atenció de Ramon, que en té una 
percepció habitual i ordinària. 

Constantí
“—M’agradaria fer-me vell a Constantí —va dir un dia  
Robert—. Aniria de tant en tant al mas, però passaria  
les vetlles d’hivern a prop del foc i recordaria el mar.  
Des de Constantí no es veu el mar, és cert, però en el seu  
silenci jo el sento com torna i torna sempre. 
[...]
Constantí  era  sempre  viu  en  el  record,  submergit  en  
una calma olorosa de la brisa del vi, amb la veu de les  
seves campanes, coneguda i íntima.”
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Vista general de Constantí, autor desconegut, 1900

Aquest paràgraf del text engloba una reflexió de Robert a 
la qual se li suma una petita descripció de to poètic sobre 
l’entitat de Constantí. Cal destacar que en aquesta última 
part del fragment l’autora utilitza l’art de la retòrica per 
expressar trets distintius de l’espai en qüestió; empra un 
llenguatge  líric  i  complex  que  atorga  un  punt  de 
sentimentalisme a la descripció de l’espai.
D’aquesta  manera,  Robert  manifesta  el  seu  desig 
d’envellir a la seva terra i identitat. Per ell Constantí no 
suposa  tan  sols  un  espai,  és  molt  més  que  això, 
representa  infància,  sentiments,  maduresa,  records  i 
memòries; no se’n pot desprendre així com així d’allò que 
ha  significat  la  seva  infantesa  i  el  seu  creixement,  les 
diferents  etapes  de  la  seva  vida  cap  l’adultesa.  Fa  una 
referència rellevant,  indica que lamentablement des del 
poble  no  es  divisa  el  mar,  malgrat  que  esdevingui  un 
element integrat en la seva pròpia naturalesa, és per això 
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que,  malgrat  tot,  la  força  del  record  és  suficient  per  a 
sentir-lo en el seu interior.
I  a  continuació,  a  través  de  la  bellesa  de  les  pròpies 
paraules en si, l’autora remarca elements arquetípics del 
paisatge  percebuts  a  través  dels  sentits;  l’olor  de  vi 
provinent dels conreus de vinyes, populars en Constantí, 
així com el característic soroll del campanar, situat al bell 
mig de la vila.

“Quasi es va tornar vermella quan la noia va dir:
—Quin poble tan bonic!
Com  si  hagués  fet  un  elogi  d’alguna  cosa  que  li  
pertanyia.
—És Constantí.
En el temps seguia igual.
Sota el cel excessivament net, les pedres tenien el mateix  
color.  En  el  cel,  de  vegades,  hi  havia  un  núvol  que  
avançava molt lent i fins i tot amenaçava tempesta. 
Però  aquella  tarda  els  núvols  no  van  arribar.  Van  
tornar-se’n cap a la Serra de Prades,  i aquella nit les  
estrelles van brillar com mai.”

Petit fragment del text en què es descriu, molt breument, 
la visió que té Rosa de Constantí, ja en la seva maduresa, 
durant l’etapa de l’excursió en què visiten aquest espai.
Es  tracta  bàsicament  d’un  text  descriptiu  on  alhora 
trobem dues seqüències conversacionals que acompanyen 
i contribueixen en la descripció.
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Destaco aquesta petita part de diàleg en què Rosa se sent 
elogiada pel  comentari  de l’alumna respecte a la gràcia 
del poble.
Constantí  va  lligat,  en  bona  part,  a  la  infància  de  la 
protagonista i és per aquest vincle tan estret que ella el 
considera  una  part  d’ella  mateixa,  unit  a  la  seva 
naturalesa i infantesa.
D’altra  banda,  es  comprova  que  el  paisatge  es  manté 
quasi  idèntic  respecte  els  anys  anteriors:  és  la  pròpia 
protagonista  qui  ho  afirma  i  dóna  una  visió  clara  de 
l’espai; la netedat del cel, del terra i de la natura en si. Al 
contrari que en el cas de molts altres espais, la limpidesa, 
la  naturalesa  i  la  puresa  de  l’indret  continuen  fermes 
malgrat  els  anys.  Si  profunditzem  en  aquesta  línia, 
l’alegria i la satisfacció de Rosa en retrobar el paisatge tal 
i com ella el recordava són indiscutibles.
A més recalco quan, al final del fragment, es menciona un 
espai  de la  província  de Tarragona,  la  Serra  de Prades 
malgrat que només es tracta d’una citació.

El pont del diable
“També era allí; també sobre el pont vell i daurat. Una  
noia  de  pell  blanca,  ulls  foscos,  celles  àgils,  seia,  
abocada al buit, i venia el seu esperit al futur.
Acabava de sortir del convent. I que lluny era el Cluny i  
l’aire humit i flonjo! Enfront seu hi havia el cel molt net,  
sense ni una taca de núvol, i l’estiu daurat i sobretot la  
vida, cada dia més nova i estranya.
[...]
Tenia  setze  anys,  no  tornaria  a  Cluny,  estava  sola,  
sobre l’aqüeducte, sobre centenars d’anys, sobre l’obra  
del mateix diable. El cel, el verd del bruc, de l’argelaga,  
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de la gatosa, de l’espígol; el perfum dels pins; la terra  
groga,  amb  corredisses  de  sargantana,  amb  el  
pregadéu quiet, tot era només per a ella.”

Pont del diable, autor desconegut, 1935

El petit fragment està integrat per una descripció del pont 
del diable barrejada amb evocacions de la infantesa de la 
protagonista;  Maria  Aurèlia  Capmany  empra  un  to 
particular i personal, més centrat en la individualitat de 
Rosa, alhora que mostra la seva capacitat descriptiva des 
d’una perspectiva lírica i poètica on fa referència al pont 
així com al paisatge que l’envolta.
Els adjectius són la classe gramatical més abundant, que 
aporten un matís malenconiós i es manifesten de forma 
explícita- la vellesa i el daurat del pont, la blancor de pell i 
la  foscor  dels  ulls  de  Rosa,  les  seves  celles  àgils  –  o 
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evocant la  naturalesa de l’entorn -  la humitat  de l’aire, 
flonjo, la netedat del cel, el verdor, color groc de la terra-.
El pont del diable evoca les memòries de la protagonista, 
que es veu a si mateixa en la infància, tal i com s’esmenta, 
als  seus  setze  anys  d’edat,  concretament  durant  l’etapa 
estiuenca,  pocs  mesos  abans  de  la  seva  entrada  a  la 
universitat. 
Rosa es rememora en la adolescència: dalt del pont, tota 
ella,  envoltada  de  solitud,  de  poder,  aïllada  de  vida 
humana, damunt d’una relíquia del passat elaborada per 
un figura diabòlica;  recordant, les emocions transmeses 
per la simple excitació de trobar-se sola entre tanta calma 
i  serenitat.  Felicitat  i  goig  inqüestionables,  per 
l’acabament  de  l’últim  curs  escolar   a  Saint  Joseph de 
Cluny,  centre  estricte,  sever  i  rigorós  on  l’educació  es 
troba lligada a Déu.
A més a  més,  cal  afegir-hi  les  múltiples  al·lusions  a  la 
natura  que intervé  en segon pla  i  que acompanya a  la 
força del record: el colors, les olors, la puresa, la quietud, 
la remor dels arbres i l’ambient que es respira en si.

“—Diuen que el diable el va fer en una nit.
Els  arcs  lligaven  l’angle  agut  de  la  vall.  Els  arcs  
avançaven,  un rera l’altre,  amb ritme segur,  sobre el  
buit. El gest de la pedra cenyia la verdor dels pins, el cel  
tan net.
Van  seure  sota  els  arcs  de  l’aqüeducte.  El  director  
explicava.
—Com que  els  romans no  sabien  —deia—  la  llei  dels  
vasos comunicants.
—No la sabien? —preguntà, incrèdula, una noia. 
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—Com  que  els  romans  no  sabien  la  llei  dels  vasos  
comunicants  —repetí  el  director—  salvaven  qualsevol  
nivell construint un aqüeducte.
Rosa s’havia aixecat i es dirigia a la part alta del pont.  
Una reixa impedia el pas. S’enfilà per la reixa i saltà a  
l’altra banda.
El  vent  desfeia  el  seu  pentinat  correcte.  Hagué  de  
somriure  per  alliberar-se  d’una  emoció  intensa,  
barrejada amb el perfum, amb la carícia del vent, i el  
record.”

L’extracte del relat consisteix en la intercalació de diàleg, 
on es presenten trets del pont en un to més aviat objectiu, 
i  de  descripcions  en  què  l’autora,  mitjançant  el 
subjectivisme, traça el panorama que arriba als ulls de la 
protagonista.  Per  tant,  s’utilitzen  aspectes  contextuals 
que el situen històricament, adjectius que aporten un to 
personal emmarcat en la protagonista, la intensitat de les 
emocions, el pentinat correcte, sever, i , en certs matisos, 
un to acurat.
En  aquest  context,  s’al·ludeix  a  algunes  de  les 
característiques de la natura que conformen el paisatge, 
el  verdor,  la  limpidesa,  i  que,  alhora,  participen  en 
l’estructura  del  pont  del  qual  s’esmenten  elements 
històrics:  construcció  romana  amb  la  finalitat  de  dur 
aigua a la ciutat.
Així doncs, el director explica particularitats històriques 
de l’aqüeducte sobre el qual afirma que se’n deriva una 
llegenda, és obra del mateix diable.
Mentrestant,  Rosa  vaga,  deambula  per  l’escenari  on  es 
troba el pont que ja ha contemplat anys enrere i reviu el 
conjunt d’emocions de la seva presència anterior a la vall. 
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Investiga, analitza el paisatge memorable i el conjunt de 
sensacions que aquest li produeix, fet que  ha observat en 
d’altres ocasions i amb un canvi de paisatge.

Necròpolis

Necròpolis paleocristiana, autor desconegut, 1935

“Però  els  anys  buiden  els  cementiris.  Quin  
alleugeriment un cementiri buit! En el sepulcre immens  
les herbes creixien, tan boniques, i una agradable olor  
d’humitat invitava  a baixar-hi.
—És  un  sepulcre  primitiu  cristià  —deia  el  director—.  
Pertanyia  sens  dubte,  fixeu-vos  en  la  seva  
magnificència, a un màrtir. Potser hi acudiren a resar-
li.
Tot parlant baixava les escales a poc a poc. Rosa el va  
seguir. El sepulcre era gelat,  humit, i  s’adonà que ple  
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d’aigua.  Una aigua quieta,  transparent.  Semblava no  
tenir  fons.  Rosa  aixecà  el  cap  i  veié  les  noies  que  
s’inclinaven per mirar-los. El cel era molt blau, i elles  
tenien els cabells plens de llum.
Una noia s’atreví a baixar uns esglaons i va preguntar  
cridant com si temés no aconseguir-los:
—I com se sap que és cristià aquest sepulcre?
Es repetí la veu en el fons. I durà la paraula sepulcre”.

El paràgraf, malgrat que no la menciona explícitament, fa 
referència  a  la  Necròpolis,  espai  fàcilment  perceptible 
gràcies al text. L’autora es limita, bàsicament, a descriure, 
raó de la inclusió d’adjectius com ara: la boniquesa i la 
humitat de les herbes, la buidor i la quietud del cementiri, 
les tombes humides i gelades, l’aigua transparent, el blau 
del cel.
També  podem  verificar  la  mínima  presència  de  la 
intercalació de diàlegs que aporten una petita informació 
històrica respecte al cementiri.
En  aquest  punt  del  trajecte  la  protagonista  i  les  seves 
alumnes han anat a visitar la Necròpolis.  Se n’efectuen 
breus  contextualitzacions,  en  resum,  es  tracta  d’un 
cementiri paleocristià de l’època romana.
A Rosa, que ja ho avança al començament del paràgraf, 
no li agraden els cementiris: li repugna la presència dels 
cadàvers al seu voltant; és per això que li complau trobar-
se en un espai on només hi ha tombes. No es tracta d’un 
paisatge tètric i ombrívol sinó més aviat d’un panorama 
serè.
Aire  humit,  fred,  acompanyat  per  la  llum  de  sol  que 
penetra  a  través  del  blau  del  cel,  són  els  ingredients 
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perfectes per fer l’ambient amè i plaent; ambient, alhora, 
ideal per reflexionar i recordar moments clau del passat 
de la protagonista.

El mar

Balcó del Mediterrani, autor: Roisin L, 1900

“Ascendiren cap al mirador [...] anà apareixent als seus  
ulls el mar, tan blau, tan dolorosament blau i quiet —el  
vent  bufava  de  terra  i  aturava  l’escuma  a  penes  
arrissada arran de la platja— que els ulls se li ompliren  
de  llàgrimes  i  aprofità  un  nou  remolí  de  pols  per  a  
treure’s  el  mocador  brodat  i  eixugar-se  les  parpelles  
amb calma.
Tots eren ja al seu costat i parlaven. Però ella no sabia  
el que deien perquè enfront seu hi havia el mar. Pertot  
arreu el mar. I tot d’un plegat li semblà que estava en  
una illa, i el mar poderós encerclant-la, tan quiet, tan  
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aparentment  immòbil,  però  forçut.  I  ella  adorava  la  
força.
La  mare  li  digué  alguna  cosa  en  veu  molt  alta,  per  
dominar la remor del vent i la seva atenció vertida a la  
superfície blava. S’adonà que tots se li adreçaven, però  
no pogué apartar els ulls del mar i el seguí mirant de  
reüll, encara.”

En aquest fragment l’autora, mitjançant l’ús d’un ampli 
vocabulari  relacionat  amb  terminologia  marina  i 
adjectius així com la presència de diversos elements lírics, 
elabora un text retòric capaç d’emocionar el lector,  que 
s’implica en el ventall de sentiments que transmet la visió 
d’un  paisatge  en  particular,  el  mar.   D’una  manera 
commovedora,  s’explica  el  conjunt  d’emocions  que 
desplega el panorama costaner en el cor innocent d’una 
nena de catorze anys.
Tal  com  s’indica  en  el  text,  els  personatges  arriben  al 
Balcó  del  Mediterrani,  espai  propi  de  la  ciutat 
tarragonina, punt des del qual s’observa el mar.
Rosa  es  troba  hipnotitzada,  magnetitzada,   pel  color 
turquesa de la superfície marina; no pot apartar la mirada 
del  mar  i  és  que  la  força,  l’ímpetu  amb  què  el  mar 
arrossega les onades, la brisa marina, l’escuma que forma 
dibuixos  fortuïts  arran  de  la  sorra,  la  remor  de  l’oceà, 
l’olor de sal, tots aquests elements en el seu conjunt, la 
conviden a l’observació de l’imperi oceànic en tota la seva 
magnificència.
Rosa  està  embadalida  davant  el  mar,  el  sentiment  que 
transmet  en si,  les  sensacions  que  en percep i  que,  en 
definitiva, la sorprenen i l’impressionen.
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Altres  personatges  que  hi  apareixen  mantenen  una 
concepció rutinària del mar, vist com un panorama comú, 
ordinari del litoral tarragoní,  i  intenten abstreure-la del 
seu encantament.

Balcó del Mediterrani, autor desconegut, 1950

“—Senyoreta! I que és bonic el mar!
El mar era el mateix. El mar no canvia. Només que ara  
hi  havia  una  llarga  franja  oliosa;  tot  al  llarg  de  la  
costa, l’escuma bruta es rebolcava sobre la sorra molla.
—Què li sembla? —havia dit el director.
Assentí,  amb  una  adhesió  perfecta  al  seu  parer.  No  
sabia què li havia dit, però el to era prou explícit.”
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Aquest és un breu però, alhora, intens extracte del text ja 
que atorga una informació cabdal pel que fa a l’anàlisi del 
paisatge.
L’autora diu molt en poques paraules, en concret podem 
localitzar  una seqüència  descriptiva entremesclada amb 
presència de diàleg. En aquest punt relata, subtilment i 
sempre des d’un to poètic, el xoc, el canvi irrevocable que 
experimenta  la  costa  al  llarg  dels  anys.  Dos  simples 
adjectius  són  suficients  per  verificar  l’alteració  de  les 
aigües marines, l’oliosa i bruta costa.
Rosa constata la veracitat de la platja, tal com s’indica en 
el fragment, el mar perdura, persisteix, esdevé el mateix 
en tota la seva essència. Malgrat tot,  el litoral suporta el 
pas  del  temps  i  els  canvis  que  s’experimenten  al  seu 
voltant,  cosa  que  influeix  en  el  seu  estat.  Una  simple 
oració serveix per impactar la protagonista,  per tal  que 
repari fins a quin punt ha canviat la costa tal com ella la 
recordava: la platja es conserva però el mar està ara brut; 
el fet que ja no estigui tan net, aquesta falta de puresa de 
les aigües marines, és fruit de la contaminació industrial 
pròpia  de  les  ciutats  que  s’accentua  al  llarg  dels  anys. 
Rosa veu tristament el canvi en el seu mar, el mar que 
tant s’estimava, un dels espais més importants amb què 
va  créixer,  va  madurar  i  al  qual  anava  lligada  la  seva 
infància.

La muralla
“La noia allargava el braç de cara al mar, d’esquena a  
la muralla.
—Aquests  carreus,  immensos,  pertanyen a la muralla  
ibera; sobre ella construïren els romans. 
—Quants anys diu que fa?
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—Més de dos mil anys! —digué la noia, i s’acostà amb  
unció a la pedra i  l’observà com si  volgués descobrir  
algun secret, i amb els dits flonjos, bruns, d’ungles poc  
polides,  acaricià  la  superfície  venerable.  Una 
sargantana va esquitllar-se per un forat, i ella retirà la  
mà, espantada.
'Dos mil anys —pensà Rosa—. Vint anys!'
—Senyoreta! El mar! Que bonic és el mar!”

Tram de muralla, Vallvé, 1950

El text consisteix plenament en un diàleg a partir del qual 
se’n  poden extreure  detalls  interessants  en  relació  a  la 
muralla.  El  fragment  n’atorga  informació  del  tot 
objectiva, per la qual cosa, des del meu parer, l’autora no 
la descriu sinó que en dóna referències i detalls.
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Comprovem  que  el  director  de  l’excursió  menciona 
l’origen i la història de la muralla així com el seu any de 
construcció;  i  mentrestant l’alumna, una mica tafanera, 
s’engresca a examinar els trossos de pedra pertinents a la 
muralla, al passat, a la història romana.
Accentuo el pensament que fa Rosa, que evoca, no sols els 
anys de construcció del monument, sinó a més a més els 
anys des de la seva última visita a Tarragona, vint anys; 
vint anys i les muralles continuen iguals en tota la seva 
esplendor.

Citacions
“Els sepulcres de rajola, la terra remoguda, fins l’edifici 
enllustrat de la Tabacalera, aconseguien un to homogeni 
am lluïssors d’aram.”

“Després  d’esmorzar,  s’encaminaren  cap  a  la  Rambla 
vella, endiumenjada i seriosa.”

“Havien arribat a la Rambla Nova, i la llum excessiva els 
feia tancar els ulls, i llavors la veien a través del tremolor 
del les parpelles, com si vibrés.”

“—Eren  extravagàncies  del  teu  pare.  Quan  t’haurien 
pogut enviar a Loreto, a Escolàpies, o a Bellafila.”
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Rambla Nova, Zerkowitz, 1934

Rambla Vella, desconegut, 1933
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Ja hem vist fragments de la novel·la que fan referència a 
diferents  paisatges  de  Tarragona,  d’una  manera  més  o 
menys implícita i per mitjà de la descripció o l’evocació de 
sentiments.  A  més  però,  L’altra  ciutat esmenta  altres 
paisatges  pròpiament  tarragonins  o  d’altres  localitats 
que, de totes maneres, cal emfatitzar.
La  Rambla  Nova  és  un  espai  rellevant,  prototípic  de 
Tarragona que ha anat creixent al llarg del temps fins a 
ocupar pràcticament el cor de la nostra ciutat. Un passeig 
on dia a dia, des de fa anys, tarragonins queden, donen 
un  tomb,  fan  petar  la  xerrada,  prenen  un  cafè  o 
simplement  van “a  tocar  ferro”;  accions  plasmades  per 
Maria  Aurèlia  Capmany  en  la  seva  novel·la  i 
protagonitzades  per  personatges  que,  d’una  manera  o 
altra,  evoquen les nostres activitats  freqüents,  activitats 
amb què jo personalment m’he sentit identificada. 
Paral·lelament a la Rambla Nova trobem la Rambla Vella, 
delimitadora  del  Casc  Antic:  en  destaco  els  adjectius 
emprats,  adjectius  encara  aplicables  avui  dia,  on 
l’argument  se  situa  en  un  de  tants  diumenges  en  què 
abunda la tranquil·litat i la calma. 
D’altra  banda,  també  s’al·ludeix  a  l’edifici  de  la 
Tabacalera,  contextualitzat  però  durant  la  visita  a  la 
Necròpolis, per aquest motiu ha passat a un segon pla ja 
que  no  es  caracteritza  per  esdevenir  una  seqüència 
especialment descriptiva o emocional. 
A més a més cal accentuar la breu referència a la capella 
del Loreto, juntament amb d’altres termes que, segons he 
consultat,  són o foren escoles religiosos.  Basant-nos en 
l’argument  de  l’obra,  el  diàleg  correspon  a  la  tieta  de 
Rosa, que es decantava per aquests centres pel que feia a 
l’educació de la seva neboda.
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7. RUTA LITERÀRIA MARIA 
AURÈLIA CAPMANY

Centrant-me en la lectura,  l’anàlisi  i  la profunditat  dels 
espais, he realitzat una ruta literària basada en la novel·la 
L’altra ciutat.
En tota ruta,  intervenen tres factors: l’autor, el lector  i 
un tercer agent, un element de mediació, que delimita els 
espais i els textos; he assumit aquest paper i he escollit 
aquelles  seqüències  textuals  més gràcils  o  que,  des  del 
meu parer, manifesten d’una manera més versemblant o 
encisadora la realitat tarragonina.
Així  doncs,  he  adoptat  el  paper  de  narradora  per  tal 
d’introduir  cadascun  dels  espais,  des  d’una perspectiva 
històrica  o bé un punt  de vista  subjectiu  en relació  als 
sentiments que despleguen en Maria Aurèlia Capmany, i 
d’aquesta manera conduir el trajecte per Tarragona. 

L’estació de tren
Narradora:  Iniciarem  la  ruta  a  l’estació  de  tren  de 
Tarragona,  ja  que  també  és  el  punt  de  partida  de  la 
novel·la  i  l’entrada  a  L’altra  ciutat;  Maria  Aurèlia 
Capmany empra l’estació per simbolitzar el retrobament 
amb  la  infantesa,  la  vinguda  a  un  espai  del  passat:  el 
comboi esdevé fil conductor dels records i personificació 
de  l’enyorança de la protagonista.
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“—El tren ve. —No, no ve. No ha sonat la campana. —
He sentit el soroll del tren. —Però no ve, et dic. —Tinc  
bitllet pera vostè, senyoreta. —Per a mi? Però si jo tinc  
el meu bitllet. Qui t’ha dit que el traguessis? Vés, torna’l.  
—No val la pena. —Sempre feu les coses sense que us ho  
diguin.  Vés,  Torna’l.  —No,  no  hi  vagis,  Teresa,  ve  el  
tren. —No ve el tren. Porta retard. —És igual un bitllet.  
—No és igual, i no obeïu mai. —Senyoreta, he perdut la  
bufanda.  —Teresa!  —No  t’hi  amoïnis,  que  hi  fa  un  
bitllet!  —Vés  a  tornar-lo,  et  dic.  Potser  algú  va  a  
Barcelona.     —No vull. —No es diu no vull. —Teresa! —
He perdut la bufanda. —Teresa, no hi vagis. Ve el tren.  
Quina  estació  més  bruta!  —Totes  les  estacions  són  
brutes.  —Quant diu que val  el bitllet? —Teresa, dona,  
sempre t’has de prendre les  coses  així.  —Jo,  de tu,  el  
tornaria. —No te’l voldran; i si ve el tren? Quina estació  
més  grisa  i  més  bruta!  —I  oliosa,  sembla.  —Ai,  Déu  
meu!  He  perdut  la  bufanda.  Les  parets  són  
arrebossades,  i  les  portes  algunes  sense  vidres.  Jo  
hauria  dit  que  hi  havia  unes  lletres.  —Què  busca,  
senyoreta? —No res. —Jo juraria que he vist unes lletres  
de maons, i la paret amb maons.”
[...]
“Quan jo venia a Tarragona i baixava i veia,  d’on he  
tret  que  veia  unes  lletres?  —Què  mires?  —No  res.  
L’estació — Sempre ha estat així, grisa i bruta, Et venia  
a rebre sempre jo, i a dir-te adéu. —Segur, hi havia un  
cartel  fet  de  maons  vermells,  en  les  juntures  la  pols  
s’enfosquia i es tornava carmí. —Digueu a la senyoreta  
que  pugem!  —Senyoreta,  pugem.  —És  aquell  vagó 
aturat. —Adéu, Rosa. —Adéu. Ja saps l’adreça. —Sí. —
Records.  —Segui  aquí,  senyoreta.  Està cansada? —Sí,  
estic cansada. Sort. Dóna bo tenir els ulls aclucats.  El  
tren arrenca, per fi. Com si m’alliberés d’un cop.”
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(M. Aurèlia Capmany, “El mar”, L’altra ciutat, pàg. 179-
181)

Casc Antic
Narradora: Pujarem cap al Casc Antic,  anomenada Part 
Alta  pels  tarragonins,  indret  molt  rellevant,  en tots  els 
sentits,  per  a  l’autora:  lloc  de  residència,  inspiració 
paisatgística,  influència  en  l’escriptura  i  evocació  de 
sentiments en la novel·la, elements reflectits en la pròpia 
protagonista. De fet,  Maria Aurèlia Capmany va residir, 
primer,  al  carrer  Pin i  Soler i  ja  posteriorment al  Casc 
Antic, al Carrer de les Coques, la seva llar. 

“Deixaren el mar —es girà encara per mirar-lo— i van  
emprendre  un  carrer  estret  que  seguia  enfilant-se.  
Observà  les  lloses  escairades  que  formaven  dibuixos  
inclosos els uns en els altres. 
—És bonic —digué assenyalant el tapís de grisalla de les  
pedres; i Ramon, que la mirava, envermellí, i els ulls se  
li arrodoniren encara més.
—Això? —preguntà gronxant la “o” sorpresa.
Havien  entrat  en  un  carreró  quiet,  sense  sortida;  
quedava aïllat del vent i el seu brogit. En el silenci, les  
portes  semblava  que  s’esberlessin  i  en  sorgien  veus,  
cares. Somreien encuriosides i donaven el bon dia amb  
calma admirativa.
Arribaren enfront de l’única casa de tres pisos. Se sentí  
satisfeta. L’única casa de tres pisos!
—Tecleta! —cridà la tia.
L’entrada,  fosca,  feia  una  olor  agradable.  Una  dona  
avançà, alta fornida. Rosa esperà, una mica molesta,  
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l’abraçada, però la dona se la mirà seriosa – ulls d’acer,  
inexpressius de miop, i un a penes perceptible somriure  
en els llavis-. Rosa allargà la mà i va fer una genuflexió.  
Constatà que la mà era càlida, carnosa i  càlida, i  va  
sentir benestar i repòs.
—Us he preparat berenar —digué la tia Tecleta—. Estàs  
bona, tu —afegí dirigint-se a la mare.
I la mare va fer un somriure indulgent.”
(M. Aurèlia Capmany, “El mar”,  L’altra ciutat, pàg. 26-
27)

Catedral
Narradora:  Continuarem  la  ruta  dirigint-nos  a  la 
Catedral, situada a la part més alta de la nostra ciutat; és 
una seu catedralícia que data del segle XIV i construïda 
emprant l’estil gòtic. És, a més, un indret perceptible des 
de  la  segona casa  de Maria  Aurèlia  Capmany amb què 
l’autora ha estat molt familiaritzada; el text que llegirem a 
continuació constata la versemblança de les paraules que 
descriuen l’espai.

“Alguna cosa es diluïa dintre d’ella i els llums s’irisaven.  
Notà que s’adormia , i va fer un esforç, però els llums,  
les flametes de l’altar, la llantieta roja sobre la caixeta  
de  les  ànimes,  posseïen  un  halo  brillant  que  s’anava  
estenent, cada cop més viu, més intens, com si tota la  
nau  fos  il·luminada.  Com  aquell  diumenge,  a  missa  
major.
Un de tants diumenges.
[...]
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L’orgue sonava i omplia la nau d’un efluvi de solemne  
tendresa.
Les veus de l’orgue, l’olor d’encens, la lluminositat roja,  
estriada,  dels  ciris,  anava  rodejant-la,  amb  ones  
concèntriques  d’emoció,  quasi  fins  a  arribar  al  fons  
d’ella mateixa, quasi posseint-la del tot.
Aixecà  el  cap  i  mirà  el  sacerdot  que  s’inclinava,  i  la  
brillantor de la patena li ferí els ulls, i mentre sentia que  
el sacerdot mormolava “...in vitam eternam...” i obria la  
boca per acceptar el miracle, pensava:
“Senyor, jo no sóc digne, i aquesta emoció no ve de mi, i  
és un engany.”
I després, rebuda la comunió, demanà aquella fe que no  
posseïa, perquè l’emoció, que venia sempre des de fora,  
per la pell, per l’oïda, pels ulls, fins a empresonar-la, la  
delatava  més  i  més  separada d’aquell  amor  i  aquela  
justificació autèntica que no sentia.
“Senyor, perdoneu-me —repetí—, però aquesta emoció  
no és més que engany.”
Per què sempre li havia semblat, qualsevol emoció, un  
engany o una trampa?”
Estava amb el cap cot, però alçà els ulls vers els ciris de  
l’altar  i  mantingué  la  mirada,  obstinada,  fixa  en  la  
grogor trèmula de la flama, sense parpellejar, fins que  
l’el·lipse  opalina  s’anà  engrandint,  desintegrant-se  en  
ones  morades  i  verdes,  i  les  parpelles  adolorides  per  
l’esforç  van  percebre  l’agradable  humitat  d’una  
llàgrima.”
(M. Aurèlia  Capmany,  “Diumenge”,  L’altra ciutat,  pàg. 
32-34)
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Les muralles
Narradora: Dels carrers del Casc Antic ens encaminarem 
cap  a  les  formoses  muralles  romanes,  construïdes  a 
principis del segle II a.C per a limitar i protegir la ciutat 
tarragonina.  L’autora  exalça  elements  genuïns  de 
Tarragona en la seva obra, com la cultura tarraconense 
que  tant  la  caracteritza  i  que  conté  un  immens  valor 
històric.

“Rosa recordà aquella tarda. El cel era límpid sobre les  
muntanyes  llunyanes.  Un  aire  inquiet,  giravoltava  a  
l’entorn del cercle meravellat que ells formaven, enfront  
del  petit  clot,  i  les  mans  brunes,  vives  colgaven,  
amatents, el tresor d’una llavor.
I  la  pomera  havia  fruitat.  La  rodona  taca  dels  seus  
fruits es devia destacar sobre el cel límpid.
El cel límpid sense núvols, i el vent, bufant, d’aquí d’allà  
sobre  la  terra  daurada,  sobre  el  verd  de  les  vinyes,  
quiet, sobre el verd fugitiu dels arbres.
El  perfum  que  la  terra  oferia  atenyia  el  cim  de  la  
muralla, on una figuera de pàmpols gruixuts emergia  
projectant una ombra gelada. 
—Quin cel més brillant! —digué una noia, i respirà amb  
goig l'ombra i el vent.
—Com  que  no  hi  ha  muntanyes  pròximes  —digué  el  
director—, el vent escampa l’escassa nebulositat que el  
mar...
El cel era límpid, i el mar s’enlairava, impossible, per  
damunt de les cases.”
(M. Aurèlia  Capmany,  “Diumenge”,  L’altra ciutat,  pàg. 
38)
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Rambla Vella
Narradora: Descendint  carrer  avall  arribarem  a  la 
Rambla Vella, indret ideal per a fer un tomb, tranquil i 
calmat, proper al mar i al Pretori romà. Passeig, a més, 
que dóna diversos accessos a la Plaça de la Font i a la Part 
Alta.  Ambdós  espais  formen  part  del  Casc  Antic  de  la 
ciutat,  punt  rellevant  per  a  l’autora  i,  conseqüentment, 
reflectit en la novel·la. 

“Després d’esmorzar,  s’encaminaren cap a la  Rambla  
vella, endiumenjada i seriosa. Caminaven, a poc a poc,  
Robert, ela i Ramon.
Ella,  vestida  de  blanc,  amb  els  guants  blancs  i  el  
portamonedes penjat a la mà esquerra, i a la mà dreta  
el ventall que obria de tant en tant i fingia ventar-se. 
Rera d’ells,  l’oncle, la tia, la mare, i la tia Tecleta una  
mica  separada  d’ells,  més  endavant  perquè  feia  les  
passes massa llargues, talment semblava que abreugés  
el passeig, i així solia ser. Se  n’anava amb una excusa  
qualsevol, “perquè ramblejar no fa per mi”, deia.
En  arribar  al  final  del  passeig  giraven  en  rodó  i  es  
trobaven  de  front,  i  ella,  llavors,  rebia,  com  si  es  
vesessin  al  seu  damunt,  totes  les  mirades  d’orgull,  i  
satisfacció  i  benestar,  i  els  ulls,  blaus,  durs,  de  la  tia  
Tecleta,  que  s’aclucaven  intentant  aconseguir  una  
imatge clara del seu rostre. Sovint es preguntava quina  
imatge  d’ella  devia  posseir  la  tia  Tecleta,  quan se  la  
mirava,  de  prop,  aclucant  tant  els  ulls  que  oferia  la  
dolorosa impressió de ceguesa.”
(M. Aurèlia  Capmany,  “Diumenge”,  L’altra ciutat,  pàg. 
36)
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Rambla Nova
Narradora:  Reprendrem  el  trajecte  dirigint-nos  cap  al 
centre, cap al passeig que travessa la ciutat i conclou al 
balcó  del  Mediterrani,  lloc  d’encontre  i  de  passeig:  la 
Rambla Nova.  L’autora en fa una petita  referència  a la 
novel·la,  on la  passivitat  de  les  converses  mantingudes 
entre  la  protagonista  i  el  seu  cosí  topa  amb  l’ambient 
animat i viu d’un dels indrets emblemàtics de Tarragona.

“—I Robert?
Es  va  adonar  que  la  pregunta  no  tenia  sentit,  quan  
Ramon  es  tombava  ja  i  mirava  sorprès  i  una  mica  
molest.
Havien arribat a la Rambla Nova, i  la llum excessiva  
els feia tancar els  ulls,  i  llavors  la veien a través del  
tremolor de les parpelles, com si vibrés.
I Ramon, que s’havia aturat i  li  oferia una cadira i li  
deia “Prendrem cafè”, i procurava somriure, tenia, no  
obstant, una expressió d’enuig inconfusible.
Llavors Rosa  s’adonà que ,  malgrat  els  anys,  els  ulls  
ensopits, les nines immòbils, indiferents, Ramon estava  
ofès i que la seva ira havia reaparegut de sobte, quan  
ella digué:
—I Robert?
Van seure.
Ramon semblava atent a allò que succeïa al seu volt,  
però  en  realitat  el  cambrer  va  repetir  la  pregunta  
obsequiosa,  i  la  veu  de  Ramon  en  dir:  “Dos  cafès”  
posseïa una agressivitat innecessària.
I Rosa es mirava allà lluny la plana oberta, i pensava  
que  no  era  el  record  de  Robert  el  que  havia  enfurit  
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Ramon,  sinó  la  pregunta.  Aquella  pregunta,  vella,  
gastada, que ja no tenia el valor de les paraules, sinó el  
so desagradable.
[...]
—Tu sabies que Robert era mort, oi?
Rosa se’l mirà amb esverament; després abaixà els ulls,  
agafà la tassa amb calma i va beure un glop perfumat i  
dolç, i va deixar de nou la tassa, que va fer un “xec” molt  
lleu, sobre el plat moll, i llavors alçà de nou els ulls i va  
dir ja serena:
—Sí.
És clar, ho sabia. D’una manera molt vaga i remota.”
(M.  Aurèlia  Capmany,  “I  Robert?”,  L’altra  ciutat,  pàg. 
97-98)

El mar
Narradora:  Arribem al  final  del  passeig  que termina al 
mirador,  punt  òptim  des  d’on  podem  observar 
excel·lentment l’element paisatgístic més rellevant de la 
novel·la,  el  mar  que  tant  s’estima  Maria  Aurèlia 
Capmany, sentiments que concorden amb la protagonista 
de l’obra.   El mar, en la seva ficció, esdevé símbol positiu, 
la fugida oberta cap al futur; alhora és símbol de vitalisme 
i de llibertat del present, escapada de la realitat, tal com 
afirma la pròpia autora:

“No es pot llaurar el mar, ni posar-hi fites, ni el temps del 
cel hi deixa rastre de cap mena, no floreix, ni grana, no té 
demà ni  ahir,  sempre és avui  el  mar i  s’alça poderós i 
posa  messions  a  la  teva  vida  [...]  El  mar  et  crida, 
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t’accepta, t’embolica, i remoreja al fons una rondalla que 
mai no s’acaba.”19 

L’eminència del litoral  és indubtable en la literatura de 
Maria Aurèlia Capmany.

“El  vent  s’havia  aquietat,  però el  mar  seguia  lluitant  
contra la immobilitat de la platja. L’escuma s’alçava i es  
recargolava i després deixava marcada una paràbola  
lluent fins que era xuclada amb avidesa per la sorra. 
Rosa  es  quedà  sola.  Veié  com  les  noies  es  llençaven  
terraplè  avall,  com  n  ramat  de  colors,  lliures  de  la  
cleda, d’arqueologia i accidents geogràfics, i de la veu  
imperiosa del director, que ja no es sentia, allunyada  
per la remor pròxima del mar.
En ser a baix a la platja s’aturaren i es giraren vers ella  
per dir-li adéu.
Rosa  es  quedà,  encara,  fins  que  les  veié  llençar-se  a  
l’aigua, que semblava impedir-los el camí,  i  vèncer la  
tossuderia de l’onada, fins que els caps, flotants, sobre  
la superfície verdosa, es movien, sols, despresos del seu  
tronc invisible.
Hagué de fer un esforç per a girar el cap i anar-se’n,  
perquè l’havia presa una por  inconfessable  de  tornar  
enrera de refer aquell camí cap a l’altra ciutat, aquella  
que  hi  havia  guardada  en  la  memòria,  polida  i  
acariciada per l’enyorament,  aquella ciutat que havia  
anat sorgint com una calcomania acolorida de la llisa  
grisor d’ara.
No es sentia valenta.

19 CAPMANY, Maria Aurèlia Coses i noses, Editorial La Magrana. Barcelona, 
1980
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Hauria  volgut  llençar-se  terraplè  avall,  també,  
enfonsar-se  com eles  en  la  transparència  vidriosa  de  
l’onada per retrobar en el contacte gelat, en la pressió  
vencible, aquella seguretat que no tenia.”
(M. Aurèlia Capmany, “El portal,  L’altra ciutat, pàg 39-
40)

“El mar es torna negre. A la ratlla de l’horitzó hi ha uns  
llums ben posats. El cel no és tan fosc amb les estrelles.  
Tothom pot veure-les. Almenys això, sí.”
[...]
“El mar és molt negre. “Tant se val” sembla que digui.  
El pare ho sabia. Alliberat d’un cert desencant, jo no ho  
he sabut  fer,  i  mira.  I  mira!  Mira el  mar que negre,  
igual i quiet, en repòs, amb un tremolor dins el repòs,  
que es revela a trenc d’ona. Només el seu límit. Tota la  
terra és una muralla a l’entorn del mar. I el mar quiet i  
negre. Sobre la muralla hi havia una figuera amb uns  
grans  pàmpols.  Una  muralla  alta  encerclava  l’altra  
ciutat, clara i lluent en el fons d’or d’un retaule. Com va  
ser.  O no va  ser.  Amb la  gent  estimada a dintre.  La  
muralla era encara allí. Dos mil anys. Potser més. Què  
vol  dir  més  de  dos  mil  anys?  I,  més  que  la  muralla,  
encara el mar. Molt més de dos mil anys. No hi havia  
homes i el mar ja hi era. Omple l’univers el mar. Olor de  
fum, gust de fum, i de mar. El mar molt negre i forçut.  
Dolorosament quiet. Només el mar.”
—Oh senyoreta, i que bonic és el mar!”
(M. Aurèlia Capmany, “El mar”, L’altra ciutat, pàg. 184-
185)
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El Serrallo
Narradora: Desplaçant-nos fins a un altre extrem de la 
ciutat arribarem al Serrallo, barri portuari lligat, des de fa 
anys, a la pesca. Paral·lelament l’obra manifesta un fort 
llaç  existent  entre  l’autora  i  aquest  indret,  tan  lligat  al 
mar, ja que n’atorga descripcions plenament sensorials, 
quasi tangibles.

“La blancor de les cases es feia rosada, l’olor del peix  
era quasi un contacte i no cessava el soroll tènue dels  
peus descalços sobre la pedra. En el fons de les cases  
s’apilaven les xarxes molles encara, i les caixes buides.
I Ramon va dir, impacient:
—Això és tot.
I realment allò era tot. Només un carrer, però no com  
tots  els  altres.  Alguna  cosa  hi  havia  allí  que  era  
semblant a un misteri, potser tots els colors dels peixos  
que s’unien en la penombra rosada, i el fet d’ésser allí  
ben posats,  per  colors  i  formes.  Una cosa  morta que  
encara  tenia  transparència  viva,  l’olor  inacabable,  i  
sobretot les veus.
“Aquesta cosa que hi sol haver sempre en un racó del  
carrer”  va  voler  pensar  Rosa,  sense  acomplir  aquest  
pensament, com si es fongués allò que pensava.
Va  avançar,  procurant  fugir  de  Ramon,  perquè  ell  
s’impacientava  i  li  feia  l’efecte  que  la  cridava  
constantment. Es va fer lloc en un nou cercle. Sobre el  
murmuri va sentir la veu de Ramon. 
—Rosa.
Va procurar ignorar-lo. Si hagués pogut hauria ignorat  
tot allò que es referia a ella mateixa, pera tendre només  
a aquella mena de cosa que passava. Les veus lentes i  
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fosques,  les  escates  rosades  dels  peixos,  l’olor  i  una  
ombra  que  pujava  lentament,  com  un  badall,  de  la  
paret de les cases.
Però no era fàcil, no podia oblidar-se. S’havia adonat ja  
de si mateixa, amb una consciència casi dolorosa. Fins  
llavors,  formava part del decorat que la voltava, una  
cosa més,  però de  sobte  era lluny de  tot,  estava sola  
vivint.”
(M. Aurèlia Capmany, “El Serrallo”,  L’altra ciutat, pàg. 
173-174)

La Necròpolis
Narradora:  Prosseguirem  amb  la  necròpolis 
paleocristiana de Tarragona, conjunt funerari de l’època 
romana, que data de mitjans segle III dC.
Maria Aurèlia Capmany fa palès el patrimoni cultural que 
posseeix la ciutat, els vestigis arqueològics de Tàrraco que 
segueixen vigents i són expressió de la magnificència del 
seu passat com a capital d’Hispània.

“Els  esglaons  del  sepulcre  eren  relliscosos,  i  en  les  
escletxes de la pedra creixia l’herba abundant. Una de  
les noies quasi va caure. Hi va haver un xiscle d’esglai  
teatral i rialler, però es va imposar el silenci i després la  
veu  del  director.  L’aigua  en  el  fons  era  quieta,  l’aire  
humit i fred, agradable, La veu del director ressonava  
pastosa.
Però Rosa va pujar els esglaons amb cura, i  en ser a  
fora  va  sentir,  agraïda,  l’escalfor  amable  del  sol.  Va  
respirar millor.
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No estimava els sepulcres. Menys encara els cementiris.  
Potser ni tan sols els tolerava.
[...]
La  veu  del  director  seguia  ressonant  en  el  fons  del  
sepulcre.  Era  agradable  sentir-lo  i  entendre  només  
paraules  deslligades.  Teresa  prenia  apunts  molt  
seriosa.  Tenia  les  celles  alçades  i  un  aire  preocupat.  
Rosa va somriure en mirar-la, i li va semblar que no ho  
veia  allò,  sinó  que  es  reproduïa  falsament  na escena  
viscuda ja. No calia fer es, ni preocupar-se. Va reprimir  
un badall.
El sol era amable i càlid. Es va dirigir al museu i es va  
quedar  un  moment  indecisa,  sense  saber  si  pujar  les  
escales  o  no,  com  si  algú  la  contemplés  i  fos  molt  
important  trobar  el  camí  exacte.  Li  va  costar  esforç  
decidir-se,  i  s’encaminà per  fi  capa l’esplanada on hi  
havia les tombes triangulars, esberlades i buides.
“No hi  ha cap mort  en els  cementiris”,  va  pensar.  Li  
costava formular aquest pensament.  Li  semblava que  
no era ben complet, que una última qualitat de connexió  
li fallava. Es va quedar quieta mirant, atentament, les  
rajoles  vermelles  dels  sepulcres,  i  va  pensar  de  nou,  
ordenant bé els molts, en la seva ment com si ho veiés  
escrit.” 
(M.  Aurèlia  Capmany,  “Sepulcre”,  L’altra  ciutat,  pàg. 
151-152)

El pont del diable
Narradora: Ens traslladarem als afores de Tarragona per 
contemplar  l’aqüeducte  romà  de  les  Ferreres,  més 
conegut  com  el  pont  del  Diable;  l’autora  juga  amb  la 
llegenda que plana sobre el pont, llegenda que el verifica 
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com l’obra del mateix diable: en temps de la dominació 
romana,  es  plantejà  la  necessitat  de  construcció  d’un 
aqüeducte  que  portés  aigua  a  la  urbs,  malgrat  la 
inestabilitat  donada  per  l’escassetat  de  recursos.  El 
dimoni  es  presentà  davant  el  mestre  constructor  per 
proposar-li  un tracte:  la construcció  d’un pont  en una 
sola nit a canvi de la primera ànima que begués de l’aigua 
conduïda  per  la  construcció.  Complint  amb  la  seva 
paraula, el diable construí l’aqüeducte i li fou atorgat el 
primer ésser que va beure d’aquella aigua, un ase.

“A Tarragona hi hauria el mar i el cel net sense núvols.  
A l’estació, el polsim negre del tren es barrejaria amb la  
pudor de les caixes de peix. L’oncle Anton, la tia Tecleta,  
Ramon,  l’esperarien.  L’oncle  Anton l’abraçaria  massa  
fort i la barba mal afaitada li esgarraparia les galtes,  
Robert no hi seria, Robert vindria de sobte quan menys  
l’esperés.
—En què penses Rosa?
—Senyoreta,  donaria  un  ral  per  tots  els  seus  
pensaments.
Rosa somrigué. Duia el cabell esbullat i el seu somriure  
era estrany en el seu rostre.
La noia la mirava sorpresa.
La  noia  duia  el  cabell  recollit  en  dues  trenes  molt  
primes. Decantava el cap per mirar-la, i els seus gestos  
eren fidel imitació dels gestos de Rosa.
—Sap?  Ara  ja  sé  que  aquest  aqüeducte  és  una  obra  
tardana. Segurament del segle III després de C., i que  
els  romans es  preocupaven molt  de  les  construccions  
urbanes, i que el van construir perquè no coneixien la  
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llei  dels  vasos  comunicants.  Però  em  sembla  que  el  
diable el va fer en una nit.”
(M. Aurèlia Capmany, “El pont del diable”, L’altra ciutat, 
pàg. 116-117)

Constantí
Narradora:  Posarem fi  a  la  ruta  al  poble  de  Constantí, 
paisatge  estretament  entrellaçat  a  la  infantesa  de  la 
protagonista  de  l’obra;  planell  extens  aplegat  de  cases 
envoltades de naturalesa, horts, conreus i masos, intensa 
olor de camp, vinya i olivera barrejada amb la remor del 
silenci i quietud, destaca, al bell mig d’aquest escenari, un 
abrinat i elevat campanar.

“Constantí  està situat enmig del pla. L’immens pla de  
Tarragona,  com  una  petxina  oberta  al  mar.  Des  de  
qualsevol  lloc  es veu Constantí,  una mica enlairat;  el  
campanar esvelt i la seva creu torta. Està sol enmig del  
pla, amb vinyes i avellaners i alguna clariana groga de  
blat.
Des de Constantí no es veu el mar, però se’l sent, com si  
la seva olor acompanyés el vent que sempre el ronda. 
Constantí és quiet. Pels seus carrers roden carros plens  
de  raïm,  o  d’avellanes  encara  amb  la  seva  clofolla  
verda.
Les portes són sempre obertes, i el portal és fosc, i sol  
fer olor de brisa.
A la tardor, Constantí obté la seva plenitud. El verd de  
les vinyes és intens, i els pàmpols es vesen pel camí, i les  
pedres i la terra tenen color d’or vell, amb la pàtina del  
capvespre.
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Quan  es  pon  el  sol  a  la  tardor  es  dibuixen  ratlles  
morades en el cel, i les pedres es tornen vermelles. El vi  
en els cups també és vermell, i tot fa olor de brisa.
—M’agradaria fer-me vell a Constantí —va dir un dia  
Robert—. Aniria de tant en tant al mas, però passaria  
les vetlles d’hivern a prop del foc i recordaria el mar.  
Des de Constantí no es veu el mar, és cert, però en el seu  
silenci jo el sento com torna i torna, sempre.
Potser no era ben bé això el que havia dit Robert, sinó  
una cosa semblant. I ella, després, havia pensat moltes  
vegades  en  la  seva  pròpia  vellesa  a  Constantí  amb  
Robert, i el foc encès, i una estranya remor de mar que  
de cap manera no podia sentir-se. 
Constantí  era  sempre  viu  en  el  record,  submergit  en  
una clama olorosa de la brisa del vi, amb la veu de les  
seves campanes, coneguda i íntima.”
(M.  Aurèlia  Capmany,  “Constantí”,  L’altra  ciutat,  pàg. 
129-130)

7.1. Plànol de Tarragona amb 
l'itinerari de la ruta literària

A continuació es presenta l’itinerari de la ruta literària de 
Maria Aurèlia Capmany a L’altra ciutat.

1- L’estació del tren
2- Part Alta
3- Catedral
4- Les Muralles
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5- Rambla Nova
6- Rambla Vella
7- El mar
8- El Serrallo
9- La necròpolis

Punts que amplien la ruta:
10- El Pont del diable
11- Constantí

Observacions:
Cada punt de la ruta queda indicat en el plànol.  El plànol 
de Tarragona és de l’any 1946, època en què es va escriure 
L’altra  ciutat i,  com  s’observarà,  tant  els  noms  dels 
carrers  com  les  llegendes  indicatives  (edificis  públics, 
monuments,  museus)  estan  en  idioma castellà.  A  més, 
l’actual  Rambla  Nova  i  la  Rambla  Vella  tenien  altres 
noms (Rambla del Generalísimo i Rambla San Carlos).
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8. CREACIÓ LITERÀRIA

Empesa per la meva vocació per l’escriptura, he elaborat 
un text,  Records  de  pluja,  basat  en  L’altra  ciutat,  una 
activitat molt similar a la que vaig practicar al taller de la 
Lurdes Malgrat, durant la ruta literària de Maria Aurèlia 
Capmany.
Es tracta d’una petita seqüència descriptiva que parteix 
de  la  imaginació  i  la  recreació.  Pel  que  fa  a  la  seva 
elaboració, he tingut en compte dos elements que giren 
entorn  la  novel·la:  l’evocació  del  record  i  la  descripció 
dels  paisatges  prototípics  tarragonins;  així  mateix  he 
reflectit altres detalls que es fan palesos en l’escriptura de 
l’autora,  com la  sinestèsia,  les  sensacions  transmeses  a 
través dels sentits, que adopten una gran rellevància en 
l’obra.
En Records de pluja, Clara, una dona tarragonina, evoca 
un record de l’adolescència, que s’inicia a la Part Alta de 
Tarragona  i  conclou  al  Balcó  del  Mediterrani.  El 
desplegament de les seves emocions i la seva memòria es 
dóna  a  partir  de  la  pluja,  element  que  manifesta 
l’enyorança de llum.
En  la  meva  opinió,  la  creació  és  una  manifestació  de 
l’enriquiment lingüístic i moral què m’ha aportat aquest 
treball, expressat a través de la paraula; és, en definitiva, 
un  reflex  de  la  meva  pròpia  personalitat,  és  la  meva 
literatura de paisatge, del paisatge intern de la persona i 
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del paisatge que arriba als seus ulls i que l’envolta, la seva 
ciutat, la meva ciutat.
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Records de pluja

D’una  revolada,  enretirà  la  cortina  de  dibuixos  
asimètrics que conferia un aire llampant, excessivament  
estrident, a la cambra decorada amb motius ètnics, de  
colors terrosos.
La  seva  imatge  s’emmirallava  com  una  corba  
imperfecta en reflex de la finestra; la mirada dura, els  
ulls  blaus, la boca seca i els cabells esbullats, d’un ros  
apagat, accentuaven la bellesa marcida del seu rostre.
Plovia. Les gotetes queien en picat,  ímpetu sobrer que  
colpia  la  finestra.  Regalimaven  lentament  avall,  molt  
avall, fins que concloïen en un bassal sutjós que perdia  
transparència,  resultat  de  les  concorregudes  petjades  
fangoses dels infants que travessaven l’avinguda.
Es mantingué absent, observant el no res: el paisatge de  
l’altra banda contenia una gran bellesa. La pluja fina,  
monòtona,  tènue,  queia  en  una  delicada  sintonia  que  
sonava com a rerefons i  oferia un gran espectacle als  
ulls. Era una remor constant i agradable, tan fràgil, que  
només uns pocs sabien apreciar; un dolç brogit,  quasi  
imperceptible que s’escoltava com un murmuri.
I de sobte, com una ràfega de vent que aixeca fins al més  
mínim  motí  de  pols,  l’envaí  un  intens  sentiment  de  
malenconia que la deixà sense alè. No sabia ben bé d’on  
provenia, però era tal,  com si una part d’ella mateixa  
que s’hagués esvaït i ara se n’adonés.
Què era aquest detall, petit, confús, imperceptible que li  
mancava?  Sabia  què  no  era:  la  pluja;  aquesta  pluja  
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avorrida, tediosa, inacabable, que semblava anunciar la  
fi d’un diumenge infinit.
Paisatge  fred,  humit,  hostil,  que  la  repel·lia,  que  
irradiava  una  gelor  esquerpa  que  li  entorbava  els  
sentits;  sentiment,  però,  que  contrastava amb l’opinió  
dels  ciutadans  de  la  vila,  manifestada  amb  un  
entusiasme il·lícit davant d’aquell entorn que convidava  
a l’abatiment i al reclòs a la llar. 
No, no era pas aquesta pluja; allò que cercava, allò que  
enyorava,  allò  que  se  li  abalançava  irrefrenablement  
com una rebel·lió del seu esperit. 
Era, l’escalfor, l’ardor, la sensació de sentir els raigs de  
llum sobre els braços, acariciant suaument els porus de  
la pell, l’efecte de mirar a ulls clucs aquell punt irradiant  
en meitat del cel, irradiant de llum, irradiant de calor,  
irradiant  de  claror,  allò  capaç  d’exaltar  la  fervor  
d’aquella  noia  al  aixecar-se  cada  matí,  que  tant  
enyorava.
Era el sol el que li provocava aquesta pesadesa, aquesta  
sensació nostàlgica que  li  oprimia el  pit  i  ofuscava el  
cor.
Recordava els dies assolellats al jardí, on entretenia la  
seva  quotidianeïtat  cosint,  mentre  s’adelia  dels  tímids  
raigs  de  sol  que  travessaven  els  núvols,  enriquien  les  
plantes, les flors —roses, margarides, narcisos, clavells
—, els arbres i el petit hort, situat a l’extrem, plegat de  
tomaqueres i patates. De vegades es distreia llegint sota  
el  taronger,  i  el  sol  penetrava les  fulles  de l’arbre  per  
daurar-li els cabells i provocar-li un somriure.
Que irònic! Tants mesos gaudint de la seva companyia i  
fins ara no s’havia adonat de la manca d’aquest detall,  
insignificant a ulls aliens, imprescindible però en la seva  
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persona. Ella, de terres mediterrànies i natal del litoral,  
havia  integrat  aquell  element  en  la  seva  pròpia  
naturalesa.
Lentament, com un dèbil sospir, un pensament li torbà  
l’esperit;  no,  no  era  un  pensament,  era  més  aviat  un  
retrobament  feixuc,  una  imatge,  una  imatge  familiar,  
fruit de la vivència, fixada en un racó de la ment, en una  
petita caixeta tancada amb clau, anomenada memòria.
Transportada  pel  seu  interior,  aviat  sentí  un  gran  
xivarri, un rebombori de riures, de sospirs, de sorolls de  
culleres  i  de  plats,  acompanyat  amb  el  murmuri  
constant  de  la  televisió;  paraules  que  es  perdien  en  
l’absurd de la conversa i que feien estremir les parets de  
la cambra.
Enmig  de  la  gresca  una  noia  de  mirada  pícara,  
somriure fàcil i cabells rossos i arrissats que amagaven,  
darrere d’un serrell impertinent, uns ulls clars de color  
de  mar,  es  sentia  sufocada  per  un  ambient  
excessivament correcte, que cenyia la seva impressió. 
Extasiada  per  una  vana  monotonia  i  adormida  per  
l’efluvi solemne que ella mateixa emanava, es disposà a  
sortir; aixecaments de caps, ulls fixes i boques obertes  
que  reparaven  en  ella  tota  la  seva  atenció.  La  noia,  
centre  de  totes  les  mirades,  respongué  amb  un  tímid  
somriure i un enrojolament de galtes. 
S’acomiadà  de  tots  els  convits  —petons,  abraçades,  
estrenyiments  de  mans,  paraules  afectuoses—  i  no  
marxà  sense  abans  haver  formulat  una  mirada,  
carregada de complicitat, a la mare. 
I  un  cop  la  porta  s’hagué  tancat  vers  ella  se  sentí  
estranyament  alliberada,  com  si  un  gran  pes  hagués  
quedat enrere; enrere quedaven la rigidesa dels cossos,  

97



els vestits llargs, els guants, els pentinats correctes, la  
gentilesa  fingida  i  l’artificialitat  que  fluïa  en  aquell  
entorn. 
Baixà apressadament escales avall, sense reparar en les  
arrugues  del  vestit  ni  en  el  vent  que  li  enlairava  els  
cabells.  Mai  havia  encaixat  entre  aquella  societat;  no  
era  vanitosa,  tampoc  presumida,  li  agradava  anar  
polida  i  agradar.  El  luxe  no  li  plaïa,  detestava  
l’ornamentació carregant, la sumptuositat de les cases,  
l’opulència i, fins i tot, el xampany li provocava basques.  
Detestava  aquesta  superficialitat  a  què  semblava  
sotmesa.
Tant bon punt va haver sortit del portal, s’endinsà en la  
quietud dels carrers estrets de la Part Alta, la solitud en  
què  es  trobava  l’embriagava  d’una  dolça  emoció.  
Sempre  li  havia  agradat  passar  desapercebuda  i  
caminar lentament, advertint tota mena de detalls que  
ningú s’entretenia en contemplar. 
La feixuguesa del seu esperit la feia anar a poc a poc,  
sense  córrer,  sense  pressa,  amb  una  immobilitat  
aparent. Havia arribat al Pla de la Seu, enfront de la  
Catedral,  edifici  impactant,  carregat  de  majestuositat,  
però el brogit de la gent l’abstragué del son en què havia  
quedat immersa. Un petit mercat d’antiguitats s’estenia  
davant dels seus ulls; llibres de color crema, col·leccions  
de  monedes,  joguets,  ornaments  daurats,  utensilis  
culinaris,  molt  curiosos,  objectes  artesanals,  gerros,  
figures i quadres.
Va reparar tota la seva atenció en la petita paradeta de  
joguines: s’havia fixat en una petita nina de porcellana  
que duia el vestit brut, els cabells arrissats, bruns i un  
enorme llaç blau. No era la més bonica de totes les que  
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n’hi havia per triar, fins i tot tenia una esquerda que li  
fragmentava la galta, que queia a bocins, però no hi feia  
res.  Aquella  nina  desplegava  en  ella  un  ventall  de  
sentiments  commovedors.  Una  llàgrima  temptava  de  
caure-li galta avall. 
De fet, anys enrere, la mare li havia regalat una nineta  
molt  semblant  pel  seu aniversari.  Durant  anys,  havia  
dipositat  en  aquella  joguina  totes  les  seves  fantasies,  
esperances  i  desitjos  d’infantesa.  I  de sobte,  un intens  
sentiment de malenconia l’envaí per complet. El simple  
contrast  entre  la  dolça  innocència,  l’etapa  de  goig  i  
felicitat, i el seu present la terroritzaren. 
Presa  d’aquest  pensament  abandonà  el  mercat  i  
s’aventurà carrer avall, com si la llunyania fos quelcom  
prou poderós com per poder trencar aquell fil a què es  
sentia cenyida. 
Corria,  tombava  la  cantonada,  s’endinsava  en  un  
carreró  estret,  obscur,  caminava  quatre  passes  i  
tornava  a  córrer.  Veia  —amb  una  passivitat  
injustificada—  les  parets  sonores,  els  tapissos  que  
cobrien  les  rajoles,  els  fanals  adormits,  la  foscor  dels  
portals i sentia el sorollet molest de les seves sabates de  
cuir que ressonava al llarg del paviment. 
Les  cares  amb  què  topava  se  la  miraven  amb  la  
preeminència d’una fina ironia, ressaltada per la corba  
irregular que es dibuixava en el seu rostre. I ella fugia.  
Fugia de la falsedat d’aquells somriures, de la severitat  
de  la  seva  mirada,  de  la  societat,  del  rigor  i  de  
l’afectuositat fictícia.
No sabia on era ni què feia, només volia calmar aquell  
neguit, l’havia presa de cop amb una cursa infinita que,  
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per molt que intentés vèncer, ja havia perdut. Sospirava,  
atordida i confosa, ja quasi sense alè.
Desorientada,  per  la  força  dels  pensaments  que  
l’apoderaven,  sentí  una  escalfor  agradable  que  li  
acaronava les galtes; es girà.  Sota una estela d’arbres,  
un  sol  enlluernador  li  cegava  la  blavor  dels  ulls,  
puixants,  i  queia  directament  sobre  la  seva  silueta  
rígida. 
Aviat s’adonà que la incertesa dels seus passos l’havien  
portada a la Rambla Nova; ampla, plegada d’activitat,  
de gràcia, de color, de llum i de claredat. Havia fugit de  
l’obscuritat per a retrobar-se amb un entorn lluminós,  
que purificava la seva ànima,  ara nítida,  translúcida,  
que emanava una gran transparència, i harmonitzava  
amb la limpidesa del cel, molt blau.
I tot envoltat de claredat! Com el seu nom, Clara, tot era  
pur, distint, plegat de netedat. Tot posseïa un significat  
especial  per  a  ella,  tot  semblava  elaborat  per  al  seu  
gaudiment, un convit  al plaer,  un plaer amagat en la  
seva persona, ocultat rere les portes de la consciència. 
Les  cames  caminaven  per  si  soles  mogudes  per  un  
impuls, per un desig de trobar allò que amb tant d’anhel  
havia estat buscant, la pau.
Ara  sí,  avançava  lentament,  la  mà  vora  el  pit,  tot  
encaixant en la seva ment aquells petits detalls, aquells  
detalls  insignificants  que,  només  ella,  sabia  apreciar,  
Les flors, els arbres, els colors. 
Passada l’Estàtua dels Despullats la Clara s’assegué en  
un banc, vora l’ombra, per tal d’asserenar-se i gaudir,  
de  mica  en  mica,  d’aquell  plaer  que  produïa  aquell  
ambient.
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Al cap d’una estona, embriagada per una intensa olor de  
cafè i de perfum de flors, es parà vers una font, rodejada  
de coloms. Necessitava una pausa.  L’aigua que brollava  
era gelada. La Clara, amb cura, es refrescà els braços, el  
pit i el rostre. Quina delícia, l’aigua fresca sobre la pell!
I, sens aturar-se, continuà el seu trajecte, transportada  
per la força dels sentits, més intensa que cap altra força,  
víctima d’un atordiment plaent.
Gairebé  sens  adonar-se’n,  però,  termina  davant  del  
mar, al Balcó del Mediterrani. 
Inevitablement, totes les seves emocions s’uniren en un  
sentiment totpoderós, que la deixà sense alè. La realitat  
sobrepassava la seva remota il·lusió.
Va deixar-se anar; contemplava la majestuositat de la  
onada,  sentia  la  remor  del  mar,  assaboria  amb  delit  
l’esplendor d’aquell escenari, el tacte esquerp del balcó li  
glaçava la sang i una intensa olor de sal li ofuscava tots  
i  cadascun  dels  sentits,  sentits  penetrats  per  les  
sensacions què oferia aquell paisatge.
I  la  memòria.  La  memòria  llunyana  monòtona,  
persistent, que no deixava de cridar el seu nom,“Clara”.  
La memòria, que trencava bruscament les il·lusions, les  
aparences,  les  falses  imatges  rememorades.  La  
memòria, malèvola, que tant pot evocar la felicitat com  
fer-nos aterrar, de sobte, en la més obscura realitat.
La Clara, a poc a poc, deixà de percebre aquella fulgor  
del paisatge, tots els elements perden una versemblança  
abans indiscutible. 
Tot s’esvaeix, tot es precipita cap al buit, l’evasió de la  
realitat a través de la retrospecció de l’ànima. Tot el que  
l’envolta  deixa  de  ser  realitat  per  esdevenir  imatge,  
silueta, ombra, pols, res.
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La Clara obre els ulls espantada. Es desperta, recolzada  
a la finestra,  somnolenta,  distant.  Observa el  baf  dels  
seus sospirs, que dibuixa cercles impossibles que entelen  
el vidre i  esborren la seva consciència. Observa el seu  
reflex, el reflex d’una dona vella consumida pel pas del  
temps, amb l’essència de la joventut plasmada als ulls  
envidriats.  
Repentinament,  però,  la  comença  a  envair  un  
pensament  fosc  que  l’atordeix,  un  intens  sentiment  de  
melancolia,  que  ni  tan  sols  la  seva  pròpia  serenor  és  
capaç d’eludir.

Marina Cervera
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9. CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS

L’elaboració d’aquest treball ha requerit diversos mesos, 
mesos plegats de feina, d’esforç i de dedicació, de recerca 
de documentació i d’informació, de redacció, de llegir i de 
rellegir,  de  repassar  i  rectificar,  i  és  que  la  llengua  i 
l’expressió són el focus de qualsevol treball literari.
Aleshores, jo em pregunto, què és el que, pas a pas, m’ha 
aportat aquest trajecte d’elaboració i d’aprenentatge?
En primer lloc, descobriment d’una petita part del món 
literari,  dic  petita  perquè,  tal  i  com  he  mencionat  al 
començament  del  treball,  literatura  és  un  concepte 
complex,  un  ventall  que  s’obre  i  que  abasta  un  gran 
nombre  de  significats,  un  univers  infinit,  misteriós  i 
fascinant, quasi impenetrable, que pertany a un col·lectiu 
i alhora és quelcom personal, la perspectiva individual de 
cada persona.
Ara bé,  he hagut de focalitzar  i  centrar-me en un punt 
determinat, molt específic, per a  endinsar-m’hi, i aquest 
ha  estat  Literatura  i  paisatge;  he  tractat  el  tema  de 
manera  general  ja  que,  tan  sols  fent-ne  una  breu 
contextualització  i  introduint  l’aportació  de  diferents 
autors, m’he adonat de com d’abismal és la relació entre 
paraula i espai per la diversitat d’elements que comprèn i 
l’interminable  punt  fins  a  on  arriba  la  subjectivitat 
paisatgística.
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Així mateix, a nivell pràctic, cal destacar que m’ha sorprès 
i,  fins i tot impactat,  l’intens estudi que es pot efectuar 
d’una lectura: mai m’hauria imaginat fins a quin punt un 
lector es pot endinsar en una obra ni la profunditat a què 
es pot submergir; no m’havia plantejat que a partir d’una 
novel·la, un subjecte pogués fer-ne una estudi tan acurat 
ni  tan  centrat  en el  detall,  adaptat  al  gust  de  cadascú, 
assentat  en  l’intimisme  i,  en  definitiva,  en  la  meva 
personalitat. 
La tasca no s’ha limitat només a una anàlisi,  l’extracció 
d’una  ruta  literària,  concepte  que  desconeixia  fins 
l’elaboració  d’aquest  treball;  també ha estat  substancial 
efectuar  un trajecte  pels  carrers  de la  meva ciutat,  una 
rememoració  d’una  Tarragona  de  la  dècada  dels 
cinquanta, del seu paisatge, del seu ambient i de la seva 
essència, així com de l’escriptora de l’obra, Maria Aurèlia 
Capmany. 
A  més,  mitjançant  la  inclusió  del  plànol,  he  procurat 
accentuar el sentiment retrospectiu, el flashback, el viatge 
cap a la nostra ciutat retratada seixanta anys enrere. Les 
imatges  m’han  ajudat  en  aquesta  tasca  d’evocació, 
d’apropament cap a L’altra ciutat, sense oblidar la nostra 
Tarragona  actual,  commemorada  a  partir  de  l’itinerari 
fotogràfic,  que  alhora  marca  la  contraposició  entre  el 
present de l’autora i el meu present.
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Així  mateix  la  creació  pròpia  Records  de  pluja ha 
significat una aportació personal al treball, l’he fet meu. 
La  meva passió  per  la  literatura  i  la  meva  vocació  per 
l’escriptura  es  demostren  en  aquest  apartat,  on  he 
intentat posar en pràctica els recursos i el sentiment que 
desplega  l’autora.  Des  dels  meus  ulls,  és  una  creació 
íntima  i  subjectiva  que  reflexa  la  meva  personalitat,  la 
meva perspectiva de la nostra ciutat.
A partir d’aquestes dades, puc afirmar que he complert 
amb l’objectiu establert?  Bé, la meva opinió al respecte és 
afirmativa,  des  del  meu  parer  crec  que  he  aconseguit 
complir el fet d’evocar la ciutat  de Tarragona en temps 
pretèrit des de la perspectiva de Maria Aurèlia Capmany 
en  la  seva  novel·la;  commoure  o,  si  més  no,  desplegar 
algun sentiment,  en els  amants de la  nostra ciutat,  del 
nostre  paisatge,  el  nostre  entorn,  o  de  la  literatura  en 
general.
En conclusió, deixant de banda l’aportació didàctica que 
m’ha proporcionat aquest treball de recerca, puc afirmar 
que  he  gaudit  duent-lo  a  terme;  llegint,  cercant, 
redactant,  fotografiant,  en definitiva,  fent literatura.  Ha 
estat  una  gran  experiència,  tot  el  trajecte  d’orientació, 
d’encaminament i  de labor,  es veu reflectit  en aquestes 
pàgines  i,  en  conjunt,  tot  el  treball  és  fruit  i  resultat 
d’aquest esforç. 
Per últim vull agrair a l’Anna Gispert, la meva tutora del 
treball,  l’orientació,  el  suport  constant,  la  correcció, 
haver-me posat  en contacte  amb l’Escola  de  Lletres  de 
Tarragona i les recomanacions.
La  meva família  també ha  estat  un gran  suport  en els 
moments de més inquietud o nerviosisme entorn la feina.
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En definitiva, trobo que després d’elaborar un treball que 
m’ha  ocupat  tantes  hores  de  temps,  llargues  tardes  de 
lectura, de redacció i colpejant el teclat, puc arribar a dir 
que m’he impregnat d’aquest treball de recerca, i crec que 
em  trobo  una  mica  més  aproximada  al  concepte  de 
literatura, literatura a la meva ciutat.
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ANNEXOS

A continuació, es presenta un annex fotogràfic que consta 
de dues parts. En l’annex 1 he seguit l’itinerari de la ruta 
literària i, càmera en mà, he intentat captar  tots aquests 
espais  i  indrets  descrits  per  Maria  Aurèlia  Capmany, 
imatges actuals de Tarragona.  
Tenim  la  sort  de  viure  en  una  ciutat  impregnada  del 
passat  i   amb  l’encant  del  present.   El  passat  mes  de 
desembre 2012,  tot caminant pels nostres carrers,  vaig 
fer moltes fotografies; era impossible no fer-les, el meu 
dit premia constantment el botó de la càmera per retenir i 
emmagatzemar tota la bellesa del paisatge. 
Amb  tot  aquest  material,  i  davant  la  impossibilitat 
d’adjuntar  tantes  imatges,  vaig  haver  de  destriar  i 
seleccionar  les  que,  finalment,  formarien  part  d’aquest 
treball de recerca. Aquesta feina m’ha costat més del que 
pensava ja que el primer impuls era d’incloure-les quasi 
bé totes.  
Em vaig endur algunes fotografies antigues  obtingudes 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona per intentar 
obtenir  el  mateix  enquadrament  i  poder  comparar-les 
posteriorment.  Algunes  imatges  del  Balcó  del 
Mediterrani, de la Rambla, el Pla de la Seu, el Portal de 
Sant Antoni, el carrer de Santa Tecla i el carrer Major en 
són un exemple.
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Per  aquest  motiu,  i  tenint  en  compte   que  només  he 
incorporat  algunes  fotografies  acompanyant  l’anàlisi  de 
L’altra ciutat  (punt 6.3), he afegit un segon annex amb 
fotografies antigues de la ciutat.
Espero que la selecció us agradi.
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Annex 1. Itinerari fotogràfic 

Autora de les fotografies: Marina Cervera
Data de realització: desembre de 2012

Un punt d’arribada, un punt de partida
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El mar
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Tarragona des del mar

El mar des de Tarragona
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Dues perspectives  del  Balcó del Mediterrani
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Rambla Vella
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Carrer Santa Tecla
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Carrer Major
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Passeig per la Part Alta
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Catedral i Pla de la Seu
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Muralles
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Portal de Sant Antoni

Pretori
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Rambla Nova

El Serrallo
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Imatges del Serrallo
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Imatges del Serrallo
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Imatges del Serrallo
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Necròpolis
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Imatges del Pont del Diable
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El Pont del Diable

Constantí
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Annex 2. Fotografies antigues de 
Tarragona

Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona

Vista general de les vies del tren a l'altura de la platja del Miracle. 
Autor:  Vallvé, 1960.
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Vista de l'estació de ferrocarril, baixada del Toro i Balcó del 
Mediterrani des del mar. Autor desconegut, 1920.

Rambla Vella. Autor desconegut, 1933.
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Vista frontal de la Catedral. Autor: Zerkowitz, 1934.

Pla de la Seu. Autor: Vallvé, 1958.
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Muralles, Passeig Arqueològic. Autor desconegut, 1935.
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Portal de Sant Antoni. Autor desconegut, 1900.
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Rambla Nova. Autor: Chinchilla, 1954.

Rambla Nova. Autor: Chinchilla, 1920.
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Serrallo. Pòsit de pescadors. S'hi veu un grup de gent a la porta. 
Autor: Marsal, M., 1920.

Vista de Tarragona des del Port de pescadors. Autor desconegut, 
1935.
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