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l lector pot acostar-se sense prevencions a La ciutat cansada: malgrat
tractar-se d'una novel·la inacabada, Pere Calders la va abandonar en un estat
molt avançat de gestació, quan l'argument ja tenia una forma gairebé definitiva.
És més, un cop llegides l'obra i la introducció de Joan Melcion, resulta inevita-
ble pensar que, si les coses haguessin anat d'una altra manera, si la continuïtat
de la literatura catalana no s'hagués vist amenaçada de forma tan brutal durant
la dècada dels quaranta, probablement faria anys que La ciutat cansada seria
considerada un petit clàssic del vint català, un pas més en la normalització
novel·lística del país.

I és que La ciutat cansada, escrita a Mèxic entre 1944 i 1953, entronca d'una
manera claríssima amb el to i els temes dels autors dels anys trenta (Calders
havia debutat el 1936), especialment pel que fa al sentit de l'humor, irònic i
summament civilitzat, que recorda el del millor Trabal. En ella hi trobem una
visió paròdica i descarnada de les relacions de classe i, sobretot, una sàtira ferot-
ge de les convencions socials i dels constrenyiments que se'n deriven. La
novel·la està poblada per somiatruites, per éssers innocus i escapistes que senten
el seu lloc al món com una càrrega. L'amo de la fàbrica somia que és alpinista,
el propietari de l'edifici és incapaç de cobrar els lloguers. Calders els descriu
amb una ironia que primer és dolça i bonhomiosa i que de mica en mica es va
enverinant, potser més que mai en la seva obra: quan la inevitable confrontació
es produeixi, la inutilitat per a la vida pràctica d'aquests ingenus els convertirà
en camp adobat per als abusos dels oportunistes, encarnats en la novel·la per
Elies i Marc Flossià, vividors anarquitzants. És la mateixa dialèctica de L'ombra
de l'atzavara, divertida però profundament pessimista: el càndid sotmès a la
tirania dels realistes. Enmig d'aquesta lluita, Calders ens presenta una successió
antològica de personatges extravagants, descrits amb un color i una vivacitat
formidables: les germanes conques que s'entretenen amb una competició de
bretolades o l'empleat de banc que somia amb recuperar la puresa de la vida al
camp i practicar el naturisme. És el terreny del millor Calders, com la oportu-
níssima reedició dels seus contes en edició de butxaca permet de comprovar.
Tots aquests personatges acabaran coincidint, sota la guia dels Flossià, en una
delirant marxa en solidaritat amb els llogaters desnonats per una fàbrica, que
giravoltarà dies i dies per la ciutat, aplegant una gernació cada vegada més gran.
Calders ho presenta com un enorme fracàs col·lectiu, propiciat pel cansament
que invoca al títol de la novel·la. Ningú no fa el paper que li pertoca, tothom
està fart de la seva careta. El final de la novel·la queda només intuït, però
Calders ja ha dit el que volia i l'absència de desenllaç no resta ni una engruna
de plaer a la lectura.

En el pròleg, Melcion exposa magníficament els motius que van dur
Calders a abandonar una obra que tenia gairebé enllestida: esmenta els trasbal-
sos personals i laborals lligats a l'exili, la dificultat de veure l'obra editada i la
sensació que havia de passar pàgina i encetar una nova etapa en la seva trajectò-
ria literària (dos anys després d'abandonar la novel·la, enviaria a la impremta
Cròniques de la veritat oculta, que li obriria les portes del reconeixement). En
la seva forma actual, La ciutat cansada és un llibre fresc, viu, summament agra-
dable, escrit amb un estil suggeridor i sorprenentment lliure de tics noucentis-
tes. Hauria canviat tot això, en una revisió? S'hauria encarcarat, el català de
Calders, si la novel·la hagués passat per les correccions d'estil habituals (tant
pròpies com alienes)? Davant la impossibilitat de saber-ho, el lector actual no
pot fer altra cosa que celebrar la tardana aparició d'aquesta obra, que fa de pont
entre dos móns (els trenta i els cinquanta, Catalunya i l'exili) i que ens fa a tots
plegats una mica més rics.

Una mica més rics
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Pere Calders (Barcelona, 1912-1994) és un dels escriptors més lle-
gits de la literatura catalana. Es va donar a conèixer en els primers
anys 30 amb dibuixos, articles i contes en periòdics i revistes.Als 24
anys d’edat va publicar les seves primeres obres. En la dècada dels
80 li va arribar la popularitat amb l’èxit del muntatge teatral
Antaviana, creat per la companyia Dagoll Dagom i basat en contes
seus.A partir d’aquell moment es van reeditar els seus llibres i enca-
ra en va publicar de nous.Va rebre el Premi de les Lletres Catalanes
el 1986 i el Premio Nacional de Periodismo el 1993.
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