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Aquestes dates
són per a molts
les de tornar a
la ciutat. Els da-

rrers dies d’agost tenen
la qualitat de permetre
observar-la d’una for-
ma inusual: buida, espe-
cialment de cotxes. Però
no és sols aquesta bui-
dor de diumenge, que
n’és un component
però no ho és tot, la veri-
tat és que retornem una
mica cansats d’aquest
amant ocasional que és
el camp i els petits po-
bles. Resulta banal dir
que ens agrada la ciu-
tat, és alguna cosa més,
de fet ho és senzilla-
ment tot, el gust i el re-
buig. Veure l’exposició
de fotografies André
Kertész, l’íntim plaer de
llegir, a la sala de la
plaça de Catalunya de
Caja Madrid, resulta
una coincidència agra-
dable en aquestes cir-
cumstàncies. Potser per
la buidor de les ciutats
fotografiades. La ma-
teixa buidor que va fer
reconciliar Le Corbu-
sier amb un París molt
semblant al de Kertész un estiu
de 1942. (Precisament Le Corbu-
sier és l’autor de l’habilitació de
la peniche per l’Exercit de Salva-
ció retratada a aquesta exposició
l’any de la seva inauguració, el
1929).

Les fotografies tenen en la lec-
tura el seu motiu principal. Lli-
bres oberts o en prestatges o
llençats i sobretot gent llegint.
Però encara que la lectura sigui el
tema de l’exposició, la veritat és
que aquesta és una de les millors
mostres sobre la ciutat i l’arqui-
tectura —tan magníficament
barrejades— que hem pogut
veure darrerament. Al fons de les
fotos, darrere la gent, veiem ciu-
tats: París, Nova York, Buenos
Aires, Le Havre o Esztergom. Vo-
reres, bancs, fanals, ponts o faça-
nes ens permeten constatar allò
que fa uns anys ens deia Manuel
Ribas Piera: “de la ciutat en pen-
sem i en parlem més que no pas
la veiem”; aquestes fotos ens aju-
den a veure-la precisament a tra-
vés d’aquests elements quoti-
dians. Aquesta impressió és tan
forta que quan sortim de l’exposi-
ció un moment abans d’obrir la

porta cap a la plaça de Catalunya
amb la llum del migdia que tot
ho fa fosc, “la veiem”, exacta-
ment com una foto en blanc i
negre. Poden comprovar-ho
anant-hi, és oberta fins al proper
diumenge 7 de setembre.

Una de les coses per les quals
aquesta exposició és d’arquitectu-
ra és perquè hi ha gent a les fo-
tos, gent llegint. L’arquitecte ale-

many Bruno Taut deia alguna co-
sa semblant a què a les fotogra-
fies d’arquitectura allò impor-
tant no era l’aspecte dels espais
arquitectònics sinó l’aspecte de
la gent en aquests. Això, en
aquestes fotos de Kertész es com-
pleix com en un teorema. Qualse-
vol dels terrats novaiorquesos o
parisencs en els quals la gent asse-
guda llegeix es converteixen en

espais d’una qualitat incompara-
ble malgrat la seva arquitectura
pràctica feta de xapes de zinc,
teles asfàltiques i xemeneies d’as-
pecte industrial. Si m’ho perme-
ten podríem dir que perquè una
arquitectura sigui digna ha d’es-
tar ocupada o utilitzada amb cer-
ta dignitat. Si creuen que exage-
ro pensin només en l’aspecte que
té La Pedrera amb els turistes al
terrat, i comparin.

A més de carrers i terrats, a
l’exposició l’arquitectura és pre-
sent gràcies a algunes fotografies
de finestres. El Greenwich, París,
Le Havre o Newtown a Connecti-
cut són els llocs d’aquestes. Les
finestres apareixen com un pont
magnífic entre alguns interiors
presents a l’exposició, convertits
en ocasionals biblioteques, i el
carrer, la ciutat. Finestres que
són seients improvisats, prestatge-
ries de llibres, locutoris o pupi-
tres; íntimes i alhora urbanes. A
una de les parets de l’exposició es
pot llegir una cita de Philip Roth:
“Un llibre no es només un llibre,
també és una porta”, i hi po-
dríem afegir: “La ciutat no és no-
més la ciutat, també és un llibre”.
Benvinguts a casa!

El plaer de la ciutat

ÁNGELA MOLINA

Una pantalla si-
tuada a la ca-
tacumba de la
galeria Àngels

Barcelona mostra la
imatge d’un home soli-
tari, dret al centre
d’una pista de gel, men-
tre una màquina neteja-
dora gira al seu vol-
tant. Sona una música
pels altaveus del que
sembla un centre espor-
tiu i l’individu aconse-
gueix trencar la inèrcia
de la màquina. El ví-
deo es fa interminable
(Movie-Goer). En una
altra pel·lícula, The
End of High Pastiche,
la jove artista suïssa

Alexandra Navratil
(1978) torna a fer ro-
dar una màquina,
aquesta vegada com-
posta d’una barreja de
monuments de dife-
rents estils arquitectò-
nics. La postmoderni-
tat s’autodestrueix.
Veiem com el foc la cor-
romp, encara que no
acabem de veure les
cendres. En la sèrie de
fotografies titulada
The Forest l’autora re-
vela alguns mecanis-
mes usats en els rodat-
ges de les pel·lícules de
por, com un generador
de pluja sobre un au-
tomòbil parat en la nit.
Uns esbossos sugge-

reixen diferents finals
de pel·lícules, tots
adopten la forma
d’una catàstrofe (perso-
nal). A Navratil la re-
presentació adopta
uns ritmes diferents de
la pintura o el cinema.
Tot és inacció, letargia,
banalitat. El món com
a escenari indefinit.
Des-il·lusió en un
camp de batalla quoti-
dià on els arbres no do-
nen fruits, sinó que
s’alien amb l’artificiosi-
tat.

Alexandra Navratil.
Galeria Àngels Barce-
lona. Carrer Fortuna,
27. Barcelona. Fins al
20 de setembre

Els presentadors televisius que busquen
guanyar-se la simpatia de l’audiència
per la via de l’humor haurien de repetir-
se com un mantra que més val caure en

gràcia que ser graciós. I que basta voler forçar
la comicitat a plató perquè aquesta faci mutis i
es reclogui al camerino, obstinada a no sortir-
ne fins que les càmeres s’apaguin. De totes les
possibilitats, la més arriscada és la de voler ser
graciós en parella. Aquesta sí que és una fór-
mula relliscosa, que pot derivar en les vores de
la incomoditat pròpia i aliena, és a dir, la de
l’espectador, tot i que els més durs de cor
poden optar també per divertir-se a costa de, i
no amb, els presentadors en qüestió.

No haurien de menystenir aquest risc els
conductors d’un dels pocs programes que
TV-3 ha estrenat aquesta gasiva temporada
d’estiu, en concret la nit dels dijous, Llegendes
urbanes: Juan Ramon Bonet i Jordi Rico. A
tots dos els hem vist feines més reeixides, el
primer especialment com a reporter de Caiga
Quien Caiga a Telecinco i La Sexta (a la televi-
sió catalana també ha treballat, entre d’altres,
a Qui corre vola). I Rico ens va fer riure més
d’un cop a la sèrie Porca Misèria. Ara aquests
dos graciosos contrastats han ajuntat forces i
el resultat no acaba de quallar, si bé s’ha de dir
que els acudits fàcils servits des del guió tam-
poc no els ajuden gaire.

Les eleccions sempre signifiquen renúncies,
però Llegendes urbanes estaria millor si es con-
fiés tota la part de conducció només a Bonet,
de fet el presentador titular, a qui es veu molt
més segur i solvent en el paper. En qualsevol
cas, la presentació és només una petita part
d’aquest espai que, sense ser un descobriment
imprescindible, acompleix bastant bé la funció
d’entreteniment amb què ha estat creat, i és

enginyós, tot i que per moments també una
mica irritant. Com bé indica el títol, es tracta
d’anar mostrant una petita col·lecció d’aque-
lles històries que l’imaginari col·lectiu dóna
per autèntiques, a una velocitat supersònica en
temps d’Internet. Coses com ara els riscos de
perdre un ronyó que poden amenaçar el viat-
ger despistat en indrets amb aura de perillo-
sos, com determinats racons de la ciutat de
Rio de Janeiro, o el mite segons el qual algú va
tenir l’ocurrència d’assecar la mascota dins del
microones, amb resultats gore.

El programa és una successió de paranys
per a l’espectador, perquè de les quatre llegen-
des presentades, via reconstrucció, en cada es-
pai, només n’hi ha una de certa. Diem que és
irritant perquè algunes escenes de les suposa-
des docuficcions són molt tosques, en un to
volgudament exagerat. Però també, vet aquí
un gol a favor seu, perquè el repte que ens
plantegen és endevinar quina de les històries
és verídica, i si no afinem bé la tria podem
sentir-nos una mica bambos quan, ja al final
de l’emissió, se’ns doni la resposta correcta.

Per cert, no hi ha cap cas documentat de
mascota cuinada per accident, ni de turista
que hagi tornat del Brasil amb un ronyó
menys. Però sí d’algú que va aconseguir volar
servint-se d’un grapat de globus i una gandula
de jardí, la qual cosa ens fa matisar la qualifica-
ció d’ingenu per al sacerdot que aquest estiu
va protagonitzar un luctuosament frustrat viat-
ge amb tan casolà mitjà de transport. I resulta
que tampoc és tan estrany que algú fingeixi un
autosegrest, amb finalitats diverses. Un català
ho va fer per poder passar les festes de Nadal
amb l’amant sense bronca per part de la legíti-
ma. Però aquesta se’n va acabar assabentant i
no li va fer cap gràcia. Queda dit un cop més:
les parelles són un material molt fràgil.

Des-il·lusions

Una imatge de Llegendes urbanes. / TV-3

VIST I PLAU

Parelles
BELÉN GINART

The Rain, d’Alexandra Navratil.

La fotografia Nova York, setembre 1943, d’André Kertész. / MINISTERI DE CULTURA

“Perquè una
arquitectura sigui digna
ha de ser utilitzada
amb certa dignitat”

EL PAÍS, dijous 4 de setembre de 2008 QUADERN / 7

Ve de la pàgina 1
Castellanos subratlla que l’escrip-
tor va tenir La ciutat cansada al
cap durant anys, quelcom que es
reflecteix en aquest extracte d’una
de les missives que va adreçar al
seu progenitor, datada a Mèxic D.
F. l’11 de maig de 1950, quan ja
feia molt de temps que l’havia ence-
tat: “Els afers literaris, aquests
dies, se m’han animat. Fa poc, vaig
rebre una carta d’en Puig i Ferreter
comunicant-me la reaparició de la
“Proa” a França i demanant-me
un original meu, perquè hi havia
interès entre els editors en comptar
amb mi com a col·laborador. Llàs-
tima que no tinc enllestida la meva
novel·la La Ciutat cansada”, la-
mentava l’escriptor llavors.

Un any després, la novel·la en-
cara està molt present en el seu
intercanvi de missatges, almenys a
la carta amb data d’11 de juny del
1951, de la qual també es pot ex-
treure una part més que aclaridora
sobre algunes causes —les més
quotidianes— que finalment pro-
vocarien l’abandó del projecte:
“Pare: permeti’m que, abans de
prosseguir, contesti un petit retret
contingut en unes paraules seves.
Fa molt temps, recordo haver-li
parlat que estava treballant en una
novel·la; dic que fa molt temps per-
què La Ciutat cansada és un projec-
te antic a mig realitzar. La vaig
començar força abans que nas-
qués el Raimon (fa més de sis
anys) i fa més de quatre anys que
no hi treballo. El fet que en parlés
a n’en Triadú, fou degut a que ell
em va escriure anunciant-me que
preparava l’Antologia, i em dema-
nava unes dades biogràfiques i una
referència de les meves activitats i
dels plans literaris que integren les
meves esperances. D’aquesta
novel·la en tinc escrits uns vuit ca-
pítols, amb un total d’unes dues-
centes cinquanta quartilles escrites
a màquina, a doble espai. No hi he
treballat més perquè una novel·la
necessita un alè que és impossible
trobar treballant a estones i per-

què (gràcies a Déu!) a casa no puc
escriure perquè els nens, així que
hi arribo, m’agafen pel seu compte
i ja no em desemparen. Quan ells
pleguen i se’n van a dormir, la Ro-
sa i jo ja no servim per altra cosa
que per a imitar-los”.

Finalment, no va trobar l’alè ne-
cessari i l’obra es va quedar sense
conclusió. Però està plena del mi-
llor Calders. “La novel·la té molta
gràcia i és purament caldersiana.
Cap personatge està al seu lloc, to-
thom està desencaixat, volen apa-
rentar coses que mai seran...”,
apunta Castellanos. “Les obres de
Calders comparteixen l’esperit de
la literatura dels anys 30, on la dis-
torsió es tan important. Ell ho fa
per la via de l’humor, mentre que
Espriu utilitza la caricatura i des-
prés es decanta pels elements trà-
gics”, afegeix el catedràtic.

Per la seva banda, Melcion con-
sidera que la seva publicació tren-
carà tòpics, i en això rau precisa-
ment part del seu valor. “Va en

contra del clixé del Calders escrip-
tor de contes. Sempre va tenir voca-
ció de novel·lista. Quan va anar a
l’exili, un dels seus objectius era
concentrar-se en escriure una
novel·la, que és La ciutat cansa-
da”, explica l’autor del pròleg.

Bona part de la redacció del lli-
bre coincideix amb un moment de-
cisiu de la biografia sentimental i
literària de Calders. “Als anys 40,
l’escriptor viu un moment de crisi
personal, entesa aquesta com una
època de canvis. És llavors quan es
divorcia de la seva primera dona i
està empès per la necessitat de tro-
bar una feina. En aquells anys, a
més, Joan Triadú es va posar en
contacte amb ell per demanar-li
que li enviés algun relat per la seva
antologia de contes catalans”.

L’obra té un altre valor afegit:

anuncia alguns dels interessos nar-
ratius que l’autor reprèn quan re-
torna a Catalunya a partir de 1962
en novel·les com Ronda naval sota
la boira, un llibre que els experts
situen entre el millor de la seva car-

rera: “Amb La ciutat cansada ens
trobem davant d’un moment de
tall en la seva producció literària,
un canvi que va quedar fixat en el
conte La ratlla i el desig. A la
novel·la s’allunya dels elements de

realisme màgic que marcaven els
seus contes i exhibeix un vessant
més esperpèntic, caracteritzat per
un humor àcid i emmarcat en la
línia de l’absurd. Finalment, no
s’acaba de sentir còmode i abando-
na aquest impuls, que malgrat això
recuperarà amb una altra estètica
més tard. Ho va fer, en part, a Ron-
da naval sota la boira, on torna a
utilitzar uns personatges molt cí-
nics”, diu Melcion.

Així, de nou a casa, Calders va
trobar a la fi la tranquil·litat neces-
sària per tornar a concentrar-se en
l’art de la novel·la. “L’escriptura
de novel·les la torna a practicar
quan s’ha estabilitzat professional-
ment, però és una tranquil·litat
molt tardana. No ho aconsegueix
fins arribar a Catalunya. L’edito-
rial per a la qual treballava per lliu-

re, la UTHEA, volia reforçar la
seva filial barcelonina, la Munta-
ner y Simón, segell amb el que va
estar relacionat laboralment fins a
la seva jubilació”. Però l’èxit va ser
encara més tardà i la popularitat
massiva de Calders entre els lec-
tors es va fer esperar fins a finals
dels anys 70, quan es va estrenar
l’espectacle de Dagoll Dagom An-
taviana, basat en els contes de l’es-
criptor. “L’estrena gairebé va coin-
cidir amb la sortida d’Invasió sub-
til i altres contes. La reedició de
Cròniques de la veritat oculta va
contribuir a ampliar encara més
aquesta popularitat. És el moment
en què es reprèn l’ensenyament del
català a les aules i Calders serà una
lectura recurrent en els programes
escolars. L’escriptor és ja tot un
referent”, conclou Melcion.

Un retrobament feliç

Iencara falta més Calders.
Aquest any, La ciutat cansa-
da no serà l’única oportuni-
tat per retrobar-se amb l’au-

tor de Cròniques de la veritat ocul-
ta. Això sí, algunes de les prope-
res publicacions s’adreçaran més
als estudiosos. És el cas de dues
novel·les inacabades que veuran
la llum a l’octubre o al novembre
amb el segell de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i
en format d’edicions crítiques.

Malgrat estar menys elabora-
des que l’obra que ara es publica,
la diversió no hi falta: és el que té
Calders, que mai avorreix. Per
exemple, a La marxa cap el mar,
l’escriptor narra un intent per
canviar els hàbits alimentaris
dels indis del Yucatán amb la in-
troducció a la seva dieta del peix.
L’edició anirà a càrrec de Carlos
Guzmán Moncada, especialista

en la literatura catalana feta a
l’exili mexicà. Calders va tirar en-
davant l’escriptura de la novel·la
als inicis dels anys seixanta, just
abans de tornar a Catalunya.

L’altra entrega a punt d’arri-
bar serà Sense anar tan lluny, en
una edició a cura de Valentí Ros-
sell. Calders la va començar a es-
criure quan ja s’havia instal·lat
de nou a Catalunya. Llavors ho
va trobar tot canviat i part de la
seva perplexitat la va transfor-
mar en ficció: el que va deixar
escrit és precisament això, una
reflexió sobre el pas del temps i
les transformacions que provoca.

Però sense dubte, té un espe-
cial interès la selecció de la corres-
pondència que Calders va mante-
nir amb el seu pare durant els
anys de l’exili. La tria, a cura de
Magda Alemany, l’estan prepa-
rant a la mateixa universitat on

es conserven els seus papers i es-
peren que, en aquest cas, alguna
editorial de les comercials s’inte-
ressi pel seu llançament, malgrat
que diverses cartes ja han apare-
gut en publicacions universi-
tàries. Són missives que abracen
un període de 23 anys i una llu-
nyania amb la família que co-
mença el 1939, quan l’escriptor
marxa a França abans d’embar-
car-se cap a Mèxic i després de
passar pel camp de concentració
de Prats de Molló, per Tolosa de
Llenguadoc i Roissy-en-Brie.

Al Fons Calders de la universi-
tat hi ha centenars d’aquestes car-
tes, que en moltes ocasions tenen
un caràcter purament familiar
per evitar problemes amb la poli-
cia. El pare de l’autor, Vicenç Cal-
dés i Arús, era un escriptor mo-
dernista de segona fila, que va
deixar la literatura per concen-

trar-se en la producció del fill des
de Catalunya. Es podria dir que,
en certa manera, es realitza a tra-
vés seu. Fins i tot, li fa de repre-
sentant: el posa en contacte amb
les editorials, li dóna notícia dels
premis literaris...

Però el retrobament amb Cal-
ders no s’acaba aquí. La UAB,
en col·laboració amb l’Institut
d’Estudis Catalans, ja va crear
un web (www.iec.cat/perecalders)
i ara s’està construint una base
de dades sobre l’autor on aviat es
podran consultar i llegir tots els
textos que va publicar a la prem-
sa. Un material que creixerà amb
les fotografies facilitades per la
família amb l’objectiu que ser-
veixin també per conservar el re-
cord d’un gran escriptor. Tot
aquest llegat serà accessible
dins de la Biblioteca d’Humani-
tats d’aquesta universitat.

Cartes i ficcions sense punt i final
L’edició de la correspondència entre l’autor i el seu pare és una de les joies en marxa

L’èxit massiu li arriba
tardanament, mai es va
poder dedicar de forma
exclusiva a escriure

Malgrat els clixés,
Calders va tenir
sempre vocació
de novel·lista

L’obra anuncia
interessos narratius
que reprèn
a Catalunya

Portada de la llibreta que conté part de La ciutat cansada i, al costat, una de les pàgines manuscrites. / FONS PERE CALDERS DE L’AUTÒNOMA
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