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ExceJ.lentíssim i M agnífic Senyor Rector, 

Digníssimes Autoritats, 

Estimars Col·legues, 
Senyores j Senyors 

La nostra universitat té molts i diversos lIigams amb Pe re Calders 

i pot ufanar-se d'haver contribuH al se u reconeixement públic: l oan 

Melcion . un deis estudiosos que ha aclarit més aspectes de la lite ra
tura de Calders, i Josep Lluís Bozzo, director de la companyia tea

tral Dagoll Dagom, van formar-se a la nostra universitat. El primer 

va rebre, e l ] 978, de Joaquim Molas, a leshores catedriltic de literatu

ra catalana a Bellaterra, I'end.trrec de preparar un volum de cantes 

de Ca lders per a l' Antologia Catalana d'Edicions 62. Va ser /n vasió 

subtil i altres con tes, que va representar I'inici del recent reconeixe

ment literari de Ca lders com a narrador, un reconeixement que va 

trabar l 'empenta definitiva amb Antaviana, un muntatge de Dagoll 

Dagom [et sob re cantes ca ldersians, estrenat aquell mate ix any. Al 

costat de MeJcion, altres companys de la nostra universitat, l aume 

Aulet, Maria Campillo i Josep Maria Balaguer, han estudiat aspectes 
diversos de I'obra de Ca lders. És en nOI11 d 'e lls, de la resta de COI11-
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panys de departament, de la nostra facultat, que prenc la paraula per 
glossar una figura fonamental de la nostra literatura. 

No seria just si no esmentés un altre deis Iligams de Calders amb 
la nostra universitat: com a centre d'ensenyament de la !lengua i de 

la literatura catalanes i, dones, de preparació d'ensenyants. tenim un 

deute d 'agrai'ment amb un escriptor que ens ha proporcionat, just 
quan ha calgut, armat caIn Minerva, un corpus literari de la millor 
qualitat que, se nse ser destinat a I'ensenyament, s' ha adaptat amb 

escreix a la [unció social que se Ji demanava, justament per la seva 

ductilitat, la seva modernitat i la seva textura peculiar, produclc d'un 
alt íssim sent it del Ilenguatge, Ha estat la riquesa i la poli valencia de 
les seves obres allo que ho ha fet possible, de manera semblant a 
com I'obra d 'un Lewis Carroll atenyia -des de I'alt sentit de 
I'escriptura- els ambits més divers ificats entre els lectors. En aguest 
aspecte, em correspon també expressar el según deute -el primer 
és el de lectors- que com a ensenyan ts lenim amb ell. I aixo que, 
potser, Calders no ha fet més que tornar a I'eseola al10 que aquesta li 
va donar. El fel, pero, que en la seva figura s'estableixi aquest cicle 
de civilitat entre escola j escriptor demostra, ni més ni menys, una 

situació que no per excepcional - lamentablement redu"ida a ell i a 
pocs més- deixa de ser la desitj able: la de la literatura com a ed u
cadora, en elmés pro[und deis sentits, 

r és que Pere Calders sempre s' ha esfon;at a explicar I'e ntrada al 
món ¡iterari com a resultat d'una cont inuHat entre la seva formació 

escolar i la seva professionalilzació com a dibuixant i periodista, 
Sense Tuptures ni conversions espectaculars: una educació racional i 
catalana va construir un ciutada conscien t de pertanyer a una socie
tal, a una cultura, que arribav3 a un mament de relativa normalitat. 
Va publicar e ls se us primers escrits signats el 1933, Feia ce nt anys 
que, simbolicament , s'havia inicial el moviment de Renaixen~a. La 
commemoració d'aquesta fita , al cost31 deIs canvis social i polítics 
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que la societat catalana va viure en aquells anys (la dictadura de 
Primo de Rivera, la proclamació de la República, l'Estatut 
d 'Autonomia i, amb ell , la possibilitat d'una intervenció cultural 
e fectiva). va propiciar I'aparició d'una consciencia generacional 

entre el conjunt de joves escriptors que entraven en aq uells 
moments a la palestra literaria. Aquesta «generació» -admetem el 
tenne- tingué diversos i ben diferenciats nuclis de cohesió. 
Destaquem-ne dos: el primer, la Universitat Autonoma - la republi
cana- amb Salvador Espriu i Rosselló Porcel , entre d'altres; el 
segon, fo rmat al voltant de Josep Janés i Oliver, poeta, editor i pro
motor de diaris i revistes. És amb aquest darrer nucli amb qui es 
relaciona Calders: redactor, dibuixant i crític d 'art del Diari 
A1ercantil ¡del diari Avui, autentiques plataformes generacionals. no 
sesta de posar la seva ploma al servei del procés engegat de depura
ció cultural i literaria. 

1, tanmateix, cüm els se us companys de generació, també Pere 

Calders qüestiona l'herencia cultural rebuda. Perque els joves 
escriptors catalans, com bOlla part deis europeus, viuen intensament 

entre dos pols de tensió, enmig de dues crides contradictories: d'una 
banda. la necessitat d'assentar la tradició cultural rebuda en una 
siLUació que reconeixen, ja aleshores, com a excepcional; de I'altra, 

la consciencia genera litzada que aq uesta cultura, diguem-ne burge
sa, tal com els ve donada, no té capacitat suficient per afrontar, per 
canalitzar o integrar I'allau de tensions i d'irracionalisme que esta 
triomfant a Europa. Recordem, limitant-nos a I'ambit local , 
Salvador Espriu i la seva Ariadna al laberilll gro/ese; els ataes de 
Joan Sales a la tradició orsiana i de Lluís Ferran de Poi a la ribiana ; 
o la polemica que enfronta, el 1933, Joan Teixidor a J.v. Foix. 
Davant d'aquesta situaci ó, la jove lite ratura deis trenta es propasa 
d'explicitar el fons de tensions contradictories com a inherent a la 
condició humana; és una lite ratura que mira cap a les profunditats, 
que cerca de eapbussar-se en els plecs morals més pregons, en el 
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fons obseur i contradictori de l'home. Per a molls escriplors, aquesla 
recerca comporta una aproximació a la realitat i la construcció d'una 

literatura tensa, dramatica, $ovint carregada de transcendentalisme, 

que Iroba alguns deis seus referents estel ies en el lomba nl de segle: 
recordem Espriu, Ferran de Poi, i altres. Tenen molt en comú amb 
Calders - ús i descodificació deis mites, tendencia cap a l'esquema
ti1zaci6 caricaturesca, convenciment que I'acte creatiu és un exercici 

de la inleJ.ii geneia i, doncs, allunyament iron ic del psicologisme i del 
se ntimentalisme- pero també, en molts d'a ltres aspectes, s'allunyen 
del que sera l'opció caldersiana. Perque Calders Iria una altra tradi
ció: no és el tremendisme ni el dramatisme allo que li és útil per 
enlrar en ellaberint de la condició humana. ElI maleix ho ex plica: 

«Les armes tfiades foren la causticitat i la ironi a ---cosa gairebé 
inevitable-, pero amb la preocupació de marcar ben bé la línia 
divisoria e ntre la broma diumengera o de sobretaula i l'humor re
flexiu que intenta, amb el somriure cam a bisturí, de penetrar pro
fundame nt les diverses capes de l'anima. El somriure inclina a la 
pielal, i tallant , travessa la tendresa, la poesía i ¡'absurd, tal tan real ¡ 
tan huma.» 

Així, i seguint un ca mí que en bona part troba ja desbrossat pel 
grup de Sabadell , per les teoritzacions d'Obiols sobre l'humor i la 
ironia, per la poesia i el teatre de Joan Oliver, per les novel'les de 
Trabal: la combinació de dues herencies aparentment antiletiques, la 
del rigor i )'ordre que representa el noucen tisme i la de I'experimen

tació j I'aventura que representa I'avantguarda, que són assumides 

conscienlment i, dones, filtrades, posades al servei deis seus propis 
interessos literaris. Perqué no són les grans paraules orsianes alIó 

que assumeix del noucentisme sinó, sobretol, una actitud : davant la 

llengua, davanl la cultura, davanl I'aete creatiu. davanl el lector; una 
actitud que trobará formu lada i real ilzada magislralmenl per Josep 
Carner a L'oreig entre les canyes, en els seus con tes i en els impres-
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sionants arlicles que publicava a la premsa en els anys trenta. 
Calders es va fer seva I'herencia de Carner -« el seu cosmopolitisme 
en oposició a la deri a rural i tremendista de bona pan de la nostra 
literatura, i el ret que els sentiments estiguessin sempre sota el con
trol d'una punta de malícia»- amb tota plenitud, «fin s al punt , 
escriu Joan Melcion, que trobem aspectes concrets de la literatura 
de Calders que poden considerar-se una conseqü¿meia --() una eon
tinuació- logica de la literatura de Carnef». Cert: depuració de la 
lIengua , actitud cívica, cultura urbana , actitud inteHectual davant 
l'acte creatiu, alt nivell d 'exige ncia, pero també -i sobretot- el 
retorn de l'home a la consciencia deis seus límits. Aquesta és la gran 
lIi ~ó carneriana. 

També I'avantguarda: massa sovint s'oblida que Calders aetua, en 
els trenta, com a crític d'art. Quan encara eSludiava, eonscient a més 
de les Iimitacions deis miljans i de la formació que se li proporciona
va a L1otja. Com a crític d'art , Calders s'adona - i n'escriu 
l'epitafi- del fracas del [uturisme, pero, en canvi, reivindica el 
surrealisme. No tot, és ciar. També en aquest cas, Calders tria. 1 tria, 
del surrealisme, la dimensió d'irrealitat i de somni que aquest movi
ment havia introdui't eom a component indestriable del real E s 
nega, dones, a escriure'n -en aquest cas- l'epitafi i lamenta que un 
moviment que no té res «que hagi d'indignar el visitant d'una sala 
d'exposicions» comenci a decaure «ajudat, escrivia, de la rialleta deis 
que no poden rer l 'esfor~ de comprendre», amb la qual cosa estem 
retardant , diu , «el coneixement tangible, la visió materi al del 
somni». 

El surrealisme, s'ha dit , partia del convenciment que encara era 
possible trobar unes formes d'harmonització entre el món i la seva 
representació. Calders, és ciar, apresa la Ui~ó carneriana , desconfiara 
d 'aqueUa sobrerrealitat absoluta en la qual Breton pretendra conci
liar el somni i la realitat ; també, deis proposits de revolució moral o 
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de destrucció del real inherents al moviment. Més proxim, dones, al 
distanciament anaHtic d'un Pirandello o al rea lisme magic d 'un 
Bontempelli, Calders no destrueix la realitat, ni la transfo rma; 
podríem dir que la multidimensio na en dotar-la d 'unes possibi litats 
de transgressió que la porten més enlla deis codis convencionalment 
reconeguts com a rea ls. Es tracta, en defi nitiva, per dir-ho amb el 
tílol d'un can te, de situar el lector entre <<la Tat lla i el desig», per fer

li veure la seva inherent i ineludible condició d'agrimensor i la seva, 
molt menys explícitament inherent i ineludible, condició de poeta. 
Encara més, de demostrar-li I'estreta simbiosi entre una i altra COI1-

dició, en aBo que seri a una forma antiromantica de definició de la 
fatalitar. Rellegiu, si no, des d'aquesta perspectiva, Cróniques de la 
verita l oculla. 

Perque, més que el descredit del real, allo que pretén Calders és 
situar-se - situar-nos- davant totes les possibilitats, pero des del 
límit; (er-nos-el present, el limit, perque és precisament en la cons
ciencia del límit on l'home adquireix la perspectiva de comprensió 
més ampla i una acceptació inteHigent de la realitat que permet de 
navegar entre les possibilitats contingudes en el real i els seus si mu
lacres. Com ens recorda el proleg a Ronda naval sota la boira: una 
novel·la que s'explicita no com a imitació del real sinó com a simula

ere, 1tdhuc del pro pi genere noveHistic; és a dir, com allo que és la 
literatura per a Calders, la més perfecta invenció humana destinada 
no pas a retratar la realitat sinó a explicar-la: 

«L'home de la hac baixa, en reconeixer per endava nt la seva inca
pacitat d'igualar les mides cosmiques a les quals té accés com a regi
mental espectador, crea un nau univers amb e l seu sornriure. Un 
cosmos on el que coneixem per tocar de peus a terra ( ... ) només té 
sentil per a entendre'ns i on el volar sense aparells és cosa corrent, 
de cada dia. És ciar que el nou espai es deu a alguna cosa més que a 
un somnure. Pero el somriure, i el c10ure els uJls per mirar cap 
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endin s i la pietat i la tendresa a¡'¡udides abans. fan que I'home tingui 
entrada al misteri , que és un a mane ra d'entendre les coses incom
prensibles .» 

Somo do nes, davant d' un escriptor que enca ra la vida sensc prej u
dicis, que no parteix d'una rat lla d ivisoria que exclou possibilitals 
humanes. sinó que mira d'obrir ho rit zons de comprensió més enlla 
de la rea lita t convcncional que ad mctcm com a cerla i segu ra i que, 
massa sovi nt , a més de desfe r-sc'ns entre e ls dits, ens fa tornar 
eseepties O in[e li ~os: «Mirar les coses ta l eon són, no tal eom les 
veiem», ens deia ja en e ls trenla. I a ixo implica la construcció de tata 
una lite ra tura plenament conscient de la perspect iva. de l'angle de 
visió. Sigui e l con te, la novel·la, la cro nica O e l periodisme. Cito 
Maria Ca mpillo, q ue ha parlat, en referir-se a Calde rs, 

«d' una certa óptica de contemplador distre t (un sim ulacre eI 'acti
tud ingenua, una forma peculiar de la in nocencia li te raria) que tra
vessa verl icalment ta ta la se va producció. inclosa la que queda fora 
de la ficció. En e l periodisme d 'ac tualilal i en la narrat iva no imagi
na tiva, com és UnitaIs de xoc, I'ús d'aquest procediment -que 
remet al lIenguatge i a la distancia narra tiva- li proporciona 
diguem-ne un a impunitat per enca rar les coses més gre us CO I11 qui no 
vol la cosa. Peró en e l co n te, aquest procedime nt adq uire ix la maxi
ma re ndibilit at en actuar sobre la veu narrat iva i en operar. de forma 
combinada, en el joc que s'cstable ix entre narrador i lecto r. » 

S'entén, dones, que Calde rs no entrés, ni en e ls anys trenta ni en 
e ls seixanta, en e l joc de construcció d' una lite ratura circumstancial. 
real ista, sotmesa a un programa ideológic. Per a ell , la creació litera
ria és un espai de lI ibe rlat personal. I'exe rcici mateix de la lIiberlat 
humana: per aixó ha afirm at amb co ntundencia e l seu objectiu: 
«recl amar la total lIibertat per al somn i», Des d'aquest punt de vista, 
la separació entre literatura compromesa i literatura d'evasió no té 
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sentil. Al capdava ll , «I'evasió ha estat més sovint - ens reeorda
conseqüencia de buscar les eseletxes del mur que no pas a causa de 
posieions d'estela». 

I aixo té molt poe a veure amb el vulgar concepte d'evasió. 
Perque, al eapdava ll , aquesta obra ha representat tota una lIi,ó 
d'humanitat que Calders ha tradui't com una (arma més d'explíeita 
fidelital als principis el ics i socials de compromís amb la seva socie
tal i amb la seva cultura. 1, en aquest punl, 110 podem ni volem dife
renciar Ca lders de tants altres ciutada ns, escriplo rs o no, que en 
nom de la dignitat personal i col·lectiva, per defensar la lIibertat i la 
democracia, essent antibe Hicistes, va n haver de prendre les armes i 
va n palir I'ex ili , algu ns durant molls anys, amb la consciencia que tol 
allo pel que havien lIuitat s' havia perdut definitivament o resultava 
molt d ifícilment recuperable. Amb ell , doncs, volem explíci tament 
honorar la lIi,ó de ciutadania que ens han donat homes i dones eom 
Caries Riba, Joan Oliver, Franeese Trabal, AveJ.lí Artís-Gener, 
Vice n, Riera Llorea, Meree Rodoreda , Domenee G uansé, Josep M. 
Capdevila, per citar-ne només uns guants de eondieions i ideologies 
diverses. 

L'avenlura persona l de Calders va concretar-se, duranl la guerra, 
en la seva militanci a al costat de les institucions cu lturals: el Sindieat 
de Dibuixan ts Pro[essionals i l'Agrupaeió d'Eseriptors Catalans. 
lntervé, com a dibuixant i redactor, en la renovaeió de L'Esquella de 
la Torracxa i, el 1937, s' incorpora com a voluntari a I'exercit de la 
República. Participa, alhora, en els esforvos per crear una literat ura 
de guerra: amb La cUluLa, una novel·la aet ualment perduda, i amb 
Unilals de xoc, una eroniea pub~cada el 1938 amb un proleg de 
Caries Riba, que, amb un punt de vista civil i un registre antiepic de 
la vida al front, és <<la millor representació de la literatura catalana 
de guerra", segons els mots de Tasis. 
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E l 1939 comen,a un ll arg exili a Méx ic, després d' un rapi d Iránsil 
pe l camp de co ncentració de Prals de Mo lió i pel mílic castell de 
Roissy-en-Brie. Hi coneix Josep Carner. de qui , un cap retornal a 
Catalunya, escri ura una biografia encarregada per Joan Oli \ier per a 

rEditarí al A lcides: un Ilibre que destiJ.la admiració i agra"imen l. 

Perque Carner va [e r de pon l. pe r a Ca lders i pe r a mo lls alt res exi
¡iats, davan L la reaJitat (i la li teratura) mexi cana, que tan lI unya na els 

quedava . Ca lders va viure I'exi li «(de ca ra a Catalunya». en un regim 
«d'estricta transitorietal» (que, tan mateix, i no pas voluntariament. 

va durar vint- i-tres anys). Fet i feL taL i la se va participació a la vida 
literaria de ]'exili, a revistes com Ffl /l Carala, Quaderns de /'Exili, La 
Nova Revista, La NoslI'a RevisTa, POn! Blau O els Fascicles Lireraris 
- obra personal seva-, ¡'autentica projecció li teraria de Ca lders es 

fa sobre Catalunya, en bona part a través de Joan T riadú, que 

I' in clou a I'A /'/I%gia de cO/'/lisles cara/a"s (1850-/ 950) i Ii re uneix e ls 
cantes de Croniq/les de la veritar oculta, amb que guanya el premi 

Vícto r Ca ta la e l 1954. 

ivl ex ic proporciona a Calders uns temes. uns motius, particul ar
menl aptes per in tegrar-se al se u món literari , sigui en un intent, 

paraHel al de tants alt res exiliats, d'explicar, sempre amb un punt 

d'iron ia, la tragedia de l'exili (com a la novel·la L'ombra de t'a /zava

ra, amb la q ual obtingué e l pre mi Sant Jordi el J 963), sigui amb la 
tria de temes , personalges i si tuacions mexicanes no pas amb una 

intenci6 testimonia l sin6 com una via d'uti li tzaci6 del vessant insólit 

que, des d'ul1s ull s europeus. aten ts i inquiers com els se us. oferia la 

realita t mex icana. És el cas del recull de co ntes Gen! de !'a/ra vall 
(1957) i de la novel·lela Aquí descansa Nevares (1967). 

El 1962, Calders torna a Catal unya. Passara uns anys difíc ils, en 
els moments de readaptació al seu propi país, abans no pugui assu

mir plenament la feina que li havia pefmeS torn ar. E Il recorda amb 

agra'1ment I'aj ut. aquell s an ys, de Josep Mari a Boix i Selva des de 
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l'Edito rial Vergara, o de Joa n Oliver des d' AJcides. Pero el desen
caix abastava també la lileratura, dominada aquells anys pel realis
me historie. Ni L'ombra de l'a/zavara (tot i la seva aproximació al 
realisme) ni Ronda naval sota la boira (del 1966. una impressionanl 
novel·la del més típic Calders, una mena d'argamassa de materia 
noveHística voluntáriament no quall ada perque els punts de visla 
narratius han estat dinamitats) teneo I'acolliment previsible. 
Calders, prenent com a pretext La literatura catalana de postguerra, 
de Joaquim Molas, es reafirma en els seus principis en una interes
santíssima se ri e de sis extensos artides pub licats a Serra d'Or: 
L'exploració d'iltes conegudes. 

Un cont ista, un periodista com Calders necessilava uns mitjans 
-els uns ben tangibles, altres no tant- que la Iileralura catalana 
d'aquells anys no podia oferir-li: la premsa i la lIibertal. Ni Sena 
(/'Or ni Tele-Es/el, lot i que hi col·labora, podien complir aquesta 
funció. Sense plataformes, dones, hagué d 'esperar fins al fin al deis 
setanta per comenc;ar a recuperar espais literaris i d'opinió. 1, enca

ra, no sense dificultals. Perque, potser Calders, amb la seva trajecto
ria personal i la se va radical defensa de la lIibertal, literaria i políti
ca, s'ado na com ningú de tot allo que encara ens conslreny. El 1985, 
en el proleg a El desordre públic, on recollí els a1"t icl es publicats a 
Canigó, explicava: 

" Poder dir el que penso, amb tota lIibertat i amb el dret d'escriu
re-ho i de publicar-ho, ha estat una de les grans aspiracions de la 
meva vida. 1 no he pogut fer-ho mai en la mesura que ho desitjo. 

Aquesta decJaració. feta després d'haver superat e ls setanla anys, 
no deixa de produir-me una certa tristesa. Resulta que no he estat 
mai un ci utada lliure. He viscut una monarquia que va caure, un 
parell o lres de dictadures, una República , una guerra, dos inlen!s 
d'autonomia, un llarg exili , una transició democratica (amb restaura
ció monarquica) i un espectacular triom[ del socia lisme. Sembla que, 
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en una ocasió o a ltra, m'hau ria d'haver estal possible de practicar el 
periodisme (que m'alreu amb for~a) sense reserves ni pors. Dones 
no ha estat - ni és- així.» 

La se va imatge, «fer una mica de co ntrabandista per veure de 
passar e l paquet d'amagat», és una perfecta definici6 d'allo que 
ha fe L, d'allo que encara fa. com a creador, com a comentarista de 
feLs d'actua lita1. i no pas per c nga nyar-nos sin6 per fcr-nos ado nar 
que són les ve riLats obcrtes, aeceptades per to th om, les q ue cns 
c ngava nyen. 

Vull acabar rccordant que la profunda unit a t de la se va obra. cre
at iva ¡pe riodís tica neix, sobretot, de la se va capaei tat per explorar 
e ls ínlims replees de l lIengualge. pcr I'inlenl , diu, de «busca r ahres 
noms él les coses per veure si es poden expressa r amb una altra pro
fund ita t o per un a a lt ra dimensió». Un au lentic exempl c pe r als uni
vers it aris, i no 110més per a ls li ngüistes i per a ls fUl urs periodistes 
que es form en a la nostra universit al. Perque ha estat grades a la 
manera com ha di! les coses, que aquestes coses han pres sentit. I no 
únicament per a nosallres: Calders, lilc rariament. ha escrit semp re 
en ca tala. I ho ha fe! deliberadament , com si fos e l que haurí a 
d'ésser: la cosa més natural del m6n. La seva obra ha arribat, pero, a 
través de les traduccions, a mex ieans, caste llans, portuguesos, 
ga ll ees. alemanys, búlgars. hongaresos. japonesos, russos, anglesos, 
italia ns, etc. La seva mirada comprensivfl s' ha sabut estendre sense 
prej udicis sobre una rea lital humana que és unive rsal e n tant que és 
la male ixa per a tot ho l11. 

Senyo r Pere Ca lde rs: vull recordar-vos la crida que vareu fer. fa ja 
un quarl de segle, perque la jovenllll conegués les aspiracions 
d'aque lla generaci6 que va viure les espe rances de rautonomía deis 
lre nta i que va rcbre el fo!'! impacte de la guerra. Afi rm aveu, alesho
res, que e l món que havíeu provat de construir «no es va desintegrar 
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per I'ús de materi al de baixa qualitat, sinó perque un doll que havia 
nascut lIuny d'ells es convertí en riuada». Vós, Pere Calders, sou, en 

la vos!ra professió d'escriptor, un exemple d'exigencia; i, amb el vos
tre compromís d'humanitat i de civisme, portat fins a les últimes 
conseqüencies, ens heu ajudat a reconstruir aquest passat com a 

memoria viva. Aquest és el mestratge que una institució com la nos
tra no pot sinó assumir amb tata la seva integritat. 

Per aixo, ExceHentíssim i Magnífic Senyor Rector, tenint en co n

sideració i exposals tols aquests fets, sol·lici to que s'atorgui i con fe
reixi a I'escri ptor Pere Calders el grau de Doctor Honoris Causa per 
aquesta universitat. 
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DlSCURS LLEGIT 

PER 

PE RE CALDERS 



En més d'una ocasió, he expressat la meva creenc;a que a mesura 
que ens aeOSlem al ca nvi de segle es produeixen una colla de feno 
mens que, més que un simpl e canvi marcat pe l calendari, permeten 
d'intuir una nova era. És com si haguéssim entrat en un període de 
liquidació d' idees i de sentiments, alguns per la inevitable caducitat 
que su posa el transeurs del temps, pero uns quants d'altres eom si 
haguessin de morir o transformar-se per un pur cansament coHectiu, 
i a vegades per un desig moll huma de modificar una mica perque sí. 

M'adono perfeetament que acabo de for mular una eonclusió 
faeil , i jo diria que ampliamenl comparlida. Pero té tanls aspectes i 
lan variats, que eadascú en pot extre ure deduecions que I'afeelin de 
veres. O que li cridin molt partieularment I'a tenció. A mi m'ocupa i 
em preocupa el fel que sembl a que ens vagi ofegant un empatx de 
transcendencia que ens inclina a donar una gran importancia a la 
erispaeió i al malhumor, eom si es traetés de I'exaltaeió d 'uns valors 
que afavoreixen amb parcialital la creació este ti ca. No nego pas (101 
i no ereure-hi) que es traeti d'uns valo rs susceptibles d'impulsar la 
creativitat. Pero el cert és que hem arribat a uns extrems que sovint 
no parteixen de la franquesa, sinó que es fa I 'esfor~ d 'inventar- Ios 
sota el eonvenciment que donen prestigio És a llo que ja se sap: un 
nen que trenca el vidre d 'un aparador a eops de pedra erida més 
!'atenció que I'obrer encarregat de coHocar-ne un de nou. 

La transcendencia «inventada» dóna lIoc, amb freqüencia, a 
I'estirabot earregal de prelensions, pero d'una buidor desoladora. E l 
que trobo prodigiós és el resso que ha lingut i, sobretot, els anys que 
fa que dura. És una act itud que ha servit , penso jo, per distressar 
determinades maneances de eriteri propi , pero ca rregades de 
suficiencia. Amb el merit , afegi!, de fer ereure en una joventut 
immarcescible, encara que caigui de vella. Aixo és particularment 
verificable en les arts plaSliques, on es produeix el portent que la 
petulancia que prelenia esverar la burgesia de principis d'aquest 
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segle, avui , repetida o parodiada, encara pretengui mantenü les 
seves prerrogatives de fantasma respectable. Cal reconeixer-li que 
continua deixant bocabadats els progressistes en estat d 'hive rnació. 
Exerceix una subtil dictadura basada en una por íntima, que mala
ment anira a qui gosi d'exterioritzar-Ia. S'ha arribat a aconseguir que 
els excrements en conse rva (uns pots de ll auna sense data de caduci
tat) de l'arti sta italia Piero Manzoni donin la volta al món susci tant 
una adm iració que gaudeix del suport de selectes minories. Els pots 
han estat ex hibits, amb tots els honors, als museus més importants 
d'arreu del món. Crec que estan assegurats amb unes elevades polis
ses, perque si els passava la desgracia que algun imprudent icono
cl asta els abrís, el dany seria irreparable. Piero Manzoni va morir fa 
temps i els seus processos digestius són irrepetibles. 

1 bé. aixo només és un exemple ca~a t al vol, triat gairebé a l'atzar 
entre una infinita varietat de propostes encaminades a despertar 
I'ex tasi artístic i a acreditar una modernitat a tata prova . Actual
ment, un abocador pie d'escombraries podria guanyar el gran premi 
d'escullUra en biennals d 'indiscutible reputació. És més: em baila pel 
cap que ja ha ocorregut algun cas que s'assemb la mol! al suggeri
ment apuntat. 

Tot aixo ha estat el resultat d'un muntatge comercial formidable i 
d'una crítica que - m'atreveixo a dir-ho- ha estat més innovadora 
que l'a rt que ha sotmes a analisi. 1 més creativa, més a uda~, de 
manera que cal reconeixer-l i aquest mereixement. Per desgracia, 
sembla detectar-s'hi en els darrers temps senyals de fatiga, com si de 
tant enfilar-se per les branques se li hagués ressentit tota la muscula
tura. 

Les caviHacions anteriors s'ban referiL , ha repeteixo, a les arts 
plastiques. Podria semblar fora de lloc que siguin formulades en uns 
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raonamen ts que es proposen de centrar-se en la literatura, pero pro
varé 101 seguit de justificar els meus mOlius, 

Sovint , al lIarg de la historia, crítics, historiadors i erudits diversa
ment especialitzats s'han apl icat a relacionar, com a moviments 50r

gits d'un es mate ixes actituds, iguals o paraJ.leles, les realitzacions en 
pintura, en escultura, en música, en arquitectura ... La veritat és que 

a vegades sí i a vega des no, que no sempre els resultats han estal ple
name nt confirmadors de la teoria, En els temps moderns s'ha pro
duH un notable fenomen de divergencia de camins. Trobar punls de 
contacte e ntre manifestacions artístiques distintes ha representat , 
sovint , una feina complicada ¡reb uscada , per arribar a conclusions 
poe convincents. La pintura va emprendre, molt aviat, una cursa 
desbocada i no cal aturar-se a esmen tar els noms de pintors de fama 

mundial que van proclamar «que ca lia malar la pintura», i la mata

ven pintan\. Tingué 1I0c un procés de desintegració, i fi ns i lot es van 
anar substituint els materials trad icionals, com la tela, la fusta , el 

paper, els murs nobles, etcetera. per un culte a I'anomenada materia 

pobra, menyspreada i subva lorada. Una mena de trasbalsament amb 
empells d 'inquietuds social s, polítiques i filosofiques es va obrir pas 
a empentes. Fou ponderada la lIe tjor amb e l mateix entusiasme que 
abans s'exaltava la bellesa i com que el desafiament comportava 

unes certes dificultats de renovació perpetua d'idees, o de simples 
«pensades», es requeri a una escassa o nuHa aptitud tecnica. 

Aparegueren una munió d 'artistes. No cree que n' hi hagi hagut mai 
tants, en cap epoca de la historia. No sé si per pura coi ncidencia va · 
fer aparició, alhora, un estol de negociant s que van veure en la 
pobresa de I'a rt una mina de riquesa, un es possibilitats impressio

nants de moviments de caixa. En aquestes condicions, era imprescin

dible el suport d'una crít ica que havia d'improvisar sobre la marxa, 

una mica - o molt- pressionada per les prodigioses troballes deis 
pintors, lliura ts a una cursa de superació de nyaps que els ha tret 
hores de dormir. Calia comptar, a més, amb la coHaboració de 
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coHeeeionistes co nven~uts que quedari en bé i que in vertiri en profi
tosament comprant peces que no agradaven a les seves senyores. 

Evidentment, no hi ha res de nou en el que acabo de dir. Tampoc 
no em proposava pas d'arribar a les eonstatacions poe o molt desu
sades en el sentit que I'eseultura va tri gar una miea més a pujar al 
tren de la modernitat desorbitada. Els escultors anaven fent, tot con
templant amb una punta de perplexitat les troball es deis seus 
col·legues pinlors. Die que van trigar, pero finalment es decidiren a 
recobrar el temps perd ut. Em permeto de fer memoria que fa cosa 
d'un parell d'anys va tenir 1I0c a Barcelona una exposició que consis
tia en vedelles «de debo» trossejades, amb els caps, les potes i la 
resta de fragments anatomics penjats en uns ganxos d'escorxador. El 
conjunt fou presentat com a una exposició d'escultures i li foren 
dedicades crítiques molt encoratjadores. Bé: és un exempl e escollit a 
l'atz3r, al bat d 'un record reeent. Ara tothom sap que I'escultura, 
amb un cert retard respecte a la pintura, ha fet una correguda 
impressionant per posar-se al dia i ja es pOI dir, a boca plena, que ha 
atrapat la se va eompanya en el eamp de les arts plastiques. És més: 
en alguns aspectes I'ha superada, perque l'artista, ¡'escultor, ni tan 
sois no ha tingut necessitat de pasta r fang, tallar fusta o picar pe
dra, en una fase de I'art en la qual el pintor encara s'ha d'embru
tal' les mans barrejant colors. Existeixen obres, sota la promesa 
d'eternitat que ofereixen els museus i les fundacions, que són, sim
plement, un a replega de plats de pisa barata, de mobles esvin,ats o 
de roba "ella. 

No em proposo pas, ni estie preparat per (er-ho , d 'emetre judicis 
crítics sobre I'a rt actual. Només de pensar-hi em ve mandra anímica. 
Si m'he permés, ni que sigui molt de passada, d'esmentar alguns 
casos a'ilJats i no pas deis més rep resen talius, ha estat per posar en 
re lleu un fet que em sembla, pel cap baix , curiós: la literat ura no ha 
seguil el ga lop dese nfrenat de la pintura i I'escultura . E ncara navega 
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(valgui I'expressió) sobre pagines de paper i no ha trencat I'alian~a 
amb la tinta ni amb la lIetra d'alfabets inteHigibles. Encara s'avé 
amb enq uadernacions protectores. Juraria que no podríem trabar 
cap ed itor que lIancés al mercat manats d'herba embolicats amb 
lamines de suro i que assegurés que allo era una novel·la. En lot cas, 
tindri a poquíssims compradors i de lectors ni un , pe r Tacos obvies. 
Aixo, que té tot ,'aire d'un estirabat, no ha és lant si es pren en con· 

sideració algun vai tol de I'art deis nostres di es. Amb la diferencia 
que així com I'hipotetic editor s'abocaria a la fall ida, les di tes pintu
ra i escultura deis temps aCluals han conegut un a era de prosperital 
economica inusitada. Hi ha qui pretén detectar símptomes de 
decadencia en el sentit monetari , pero la verital és que hi ha I'espe
ran~a de salvar-ha a base d 'ajuts instituci onals. 

Pero tornem a la literat ura. E l que he dit abans no significa pas 
- ningú no em creuria si ha afirmava- que no hagi tingut un ¡nes
gotable afany renovador. Tan mateix, I'ha condicionada I'eina 
imprescindible del lIenguatge. E ls pintors han pogut prescindir de 
pigments, de paletes, de pinzells, de teles i de taules. Els escultors, 
sovint, s'han sentit més atrets per la soldadura autogena que pel 
modelatge o la tall a. En can vi, si bé és cert que hi ha hagut escrip
tOTS partidaris d'inventar parau les - fin s i tot 3mb ex it de crítica- , 
són ben pocs, si és que n'hi ha hagut algun , que hagi arribat a 
I'extrem d'empescar-se un idioma de cap a peus. Ja s'entén que 
I'esperanto queda fora d'aquesta afirmació, perque és del domini 
púbtic que es tracIa d 'una altra cosa. 1, sigui com sigui, la dependen
cia del paper i de la lIetra impresa ha estat general. S'han empres 
camins ben va riats, pero el vehicle per a recórrer-Ios sol ésser el 
mateix. Quan jo era molt jove (devia tenir disset o divuit anys) un 
grup d'entusiastes admi radors de Marinetti van organitzar a 
Barcelona una sessió pública dedicada al futurisme. A I'entrada del 
local 011 se celebrava l'acte, s' hi va situar un acolit a peu dret, que 

lenia al seu costat una pila de diaris vells. Aguantava un barret amb 
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la copa invertida i a cada persona que passava la porta li donava una 
pagina de diari i la convidava a esquinyar- la, fer-ne trassos ben 
petits, i introduir-los a la copa del barre!' TOI seguit , remenava enér
gicament e l barret i demanava al visitant que n'extragués un grapat 
de bocins de paper i ti deia: ,<Veus? En aquesta barreja hi trobaras 
totes les Il etres que calen per compondre un poema, Només cal que 
les sapigues ordenaD>. 

Parlo de mig segle enrera i d 'aleshores en,a no he tingut noticia 
que la recoma nació del militant futurista hagi donat cap poeta 
important, tot j que, si es considera amb altruisme i amb ganes de 
reverenciar les evidencies, cal convenir que tenia un solatge de veri
tat. Realment, és essencial triar lletres per formar paraules, i encer
tar paraules que expressin idees i sentiments. La fórmula , gracies al 
toe exce ntric deis diaris vells i estripats, va fascinar molts joves 
d'aq uell temps desitjosos de distingir-se, pero encara ara, qua n hi 
penso, em fa l'efecte d'una estupidesa carregada de petulancia. 

Per no deixar-me cap de les coses que només sé a mitges (i enca
ra!) , he de dir que em sembla que la música també ha volgut batre 
fecords de modernitat forassenyada. Fa cosa d'una vintena d'anys, 
vaig assistir a un concert de música moderníssima. En un extrem 
d'un gran saló gotic, van instaHar-hi una tarima, damunt la qual hi 
havia un bastidor d'on penjaven paelles, casseroles, cassons, olles, 
pots ... Tota una bateria de cuina, molt completa. D 'entrada, el con
junt ja despertava una gran expectació, augmentada per la preséncia 
deis intérprets: quatre homes vesti ts d'etiqueta i una noia habillada 
de molt vestir. Després de fer-se un silenci respectuós, els músics 
comen,aren a colpejar (potser amb mans de morter, pero no n'estic 
segur) els estris de (orn i de (ogó. A intervals, s'aluraven i la cantant 
feia uns xiscles penetrants, alternant-Ios amb uns crits d 'aquells que 
maten el cuc de I'ore lla. Prego que se'm tingui en compte que he 
confessat la meya ignorancia en qüestions musicals. El cas és que e ls 
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assistents que tenia més a prop, els que podia observar amb més 
atenció, esta ven ex tasia ts. Com que admcto q ue e lls devien tenir uns 
concixemen ts que em falten a mi, donava credil a la se va admiraci6 
col,lecliva, Pero, des d'aquella dala fins a ra. ¿quines lroballes s'hi 
han sumat que ens permeti n referir-nos a modernita ts afegides? Que 
co nsti que parlo d 'una vi mena d"a nys cnrera . 

Sigu i com sigui, allo que em proposo és remarcar un es diferencies 
de ritme d igucm-ne creador entre les diverses moda litats a rtístiques. 
A mi cm sembla evidcnt que la literat ura ha estat més conservadora, 
no pas en e l se u fons, sin 6 en I'aspecte formal. Avui di a. viSl per 
fora , un lIibre enca ra és un lIibre, menlre que un quadre ha pOI ésser 
una taca d'humitat a la parel. i un cove pie d'encenalls, una escultu
ra, No vull fer judicis de valor. pero sí deslacar la circumslancia de la 
copiosa quamitat de moviments que han fe l r imen! d'agrupar, eti
quetant -Ies. les diverses arts, com si aquestes obc"issin a curioses dis
ciplines uniformadores , Obres seriases. elaborades per experls en 
cada una de les especiali tats. arriben a enregistrar més d'una seixan
tena de variants, per un o rdre alfabetic que va des de I' «alexalldri
nismc» fin s él I' «ultraisme ». 

Em refe re ixo a una re laci6 que figura a l Diccionari lirerari 
Bompialli, en I'ed ició corresponent a I'any 1959, En els quaranla 
anys que ha n tra nsco rregul des d'alesho res, han sorgit noves 
classificacio ns per a expressar noves inquietuds, sense comptar amb 
hereves precedides o seguides del corresponent neo ¡post. Moltes 
han passat als arxius deis obl its pie tosos, sense deixar rastres dignes 
de conside ració, Pero és real men l curiosa I'evidencia q ue lotes elles 
- o ga irebé- han preles d'establ ir una unitat de proposits. en cada 
mo ment historie, entre les arts plastiq ues, la literatura , I'arquitectura 
i la música. Com si una proposta filosofica, política, estetica, religio
sa o social les hagués convocades a servir, al ho ra i disciplinadament, 
una mateixa causa. Aixo ha estat ce rt en a lguns casos, q ue a mi em 
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semblen minoritaris, pero no es poden negligir e ls que han tingut 
import¿lncia. 

Amb lOt el rise que suposa per a mi , no em puc estar de ereure 
- i de dir-ha- que els grans moviments en I'arl, quan han tingut 
1I0e, han estal més en la menl de critics i d 'erudits que no pas en el 
fein ejar deis veritables prolagonistes, deis autors. Com que no em 
pue permetre la pretensió de formular una teori a global, em limitaré 

a parlar del nostre país i, eoncretament, de la nos t!"a epoca. He pas
sat tata la meva vida alternant amb pintors, escultors i escriptors. He 
lreballal en editorials i he eserit i publieat uns quants lIibres, la qual 
cosa, després del pas deis anys que m'han ealgut per arribar a la 
vellesa, patser em val per invocar una certa experiencia. 

Des del meu temps d'estudiant a l'Eseola Supe rior de BeUes Arls 
de Barcelona, company d'altres joves que, com jo, encara tenien 
encastada als ulls i a I'esperit la curiosital de la infantesa, he pogul 
comprovar que és possible de deseobrir molt aviat els qui estaven 
dotats per a I'art, eom si per a eUs [os un a marca de na ixen~a, i els 
qui no posseIen aq uest do. És una cosa que no té res a veure amb 
nivells d 'inlel'lige ncia ni amb habilitats susceptibles d 'ésser adquiri
des matriculant-se i estudiant en una academia. És un do natural. Ja 
sé que hi ha hagut grans pintors i grans eseultors que han partit 
d'una practica i han deixat que els experts hi basteixin teories. És 
com la famosa frase d'lsidre Nonell , el qual, en resposla als qui for
mu laven pregu ntes sobre les seves ¡nteoc¡aos més profundes, digué: 
(do pinlo j prou!». 

Entre els escriptors les motivaeions són diverses i eadaseun d'ells 
se sent alret pel eamí que li sembla més propio Em voldria referir, 
d'una manera especial, als escriptors catalans que han acordat, des 
del inicis de la seva vocació, escriure en cataJa. És una tria que com
porta aeeeplar d'entrada la lIui ta contra unes dificultats que els 
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escriptors en altres lIengües «normalitzades» ni tan so is se solen 

planteja r. Vu ll dir: entre nosa ltres, és una decisió que no es basa úni
cament en el desig de [er una ca rrera literaria, sinó que hi compla. 
de ban principi, la fidelital a un es determi nades conviccions, 

Aixo explica, em sembla a mi, que quan es pa rla de moviments 
integradors o para l-l e ls, en e l sentit que parte ixen de la intenció de 
donar fo rma a unes inquie tuds més q ue res condicionades per l'este
l ica , no ens seria faci l de trobar una novel,la ca talana que faci ben bé 

jac amb una escala de pin tura cata lana, Trobaríem, naturalmenl. 

exemples que con tradiuen aquesta afi rmació meva, pero eSlic con
ve n,u t que constitueixen l'excepció d' una regla genera l. 1 cm sembla 
logic: abans he esmen tal la dificultat de fer una ca rrera literaria «en 
ca tala» , en l'accepció de guanyar-s 'hi la vida professionalment. En 

canvi. ens és familiar el coneixemenl de pintors i d'escu ltors amb 

l"ambició -ben legítima, d 'a ltra banda- no ta n sois de guanyar-se 
la vida, sinó que han fet fortuna amb el seu ofici, Tanmateix. hi ha 

una compensació que compta molt: els nos tres escriplors «en cataJ A» 
poden Yantar-se d'haver contribu'¡'t a la salvaguarda d'una Ilengua 

malt ractada. He afirmat amb insistencia que la lIuita més important 
que podem lIiura r a ra és la de l'ensenyament. Si perdéssim aquesta 
batalla perdríem la guerra, i demano perdó per servir+me d'lIna sem
blan<;a bé l-lica. 

H e tingut l'aportunilat de visitar una gran part d'instituts, escales 
I col-legis del nostre país. M'han fel l'honor de convidar-me a 
co¡'¡oqllis en centres universitaris, i he pogu t comprovar, arrell , la 

fei na tena<; que hi fan e ls nostres professors i e ls ensenyants de tols 
e ls nive lls, conseients que la conservació de la nostra identi ta t depen 
d'una manera gairebé IOlal de l'hit de la seva gestió. Em consta que 
sovint se sen ten una mica - a vega des, [o r'ta- desasistits per qui 

podria ajudar-los en e l seu afany. Pero també se m'ha [el evident 
que. de les seves profundes conviccions, se 'n deriva un legít im 
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orguU, el de veure que dia rera dia la seva tasca dóna uns fruits 
que ja són perceptibles. Tanmateix, es tracta d'una fe ina Uarga, que 
necessita tal el temps que requereix formar una generació sencera 
abans de poder establir un balan~ fiab le. No pas per a adormir-s' hi , 
si nó perque la bondat deis resultats oblinguts els reforci la fe a eUs i 
a tots nosaltres. 

Abans he parlat de legítim orguU, i ho he pogut fe r amb un cert 
coneixelllent de causa . Una de les sa tisfaccions més grans de la meya 

vida ha estat la de verificar que una part de la meya obra litera ria és 
utilitzada per a I'ensenyament del eatalá. E l meu orguU , en conse
qüencia, va de bracet amb el que puguin sentir els mestres i els pro
fessors que serveixen, en la seva labor. I'alla estima que e ls mereix el 
nastre idioma. 

I més que aixii: ha estat, i és, un compromís coJ.lectiu . Quan em 
pregunten (i solen fer-ho de tant en tant) que opino de la literatura 
catalana actual, i quins són els tres o quatre noms més remarcables, 
jo sem pre responc que tenim la immensa fortuna de poder comptar 
amb més que aixii, que pode m parlar d 'un se nlimenl que ha passal 
d' una generació a I'altra (amb una plena consciencia de servei) la 
passió per una pálria per damunt de I'adquisició de prosperital en 
un oficio 1 em plau d'expressar el meu convencim ent que aixo s' ha 

aconseguit amb un s niveUs de qualital moll est imables que, en con
junt , enriqueixen una literatura i asseguren la vitalitat d'lIna lIengua 
més que no pas ho baurien [et tres o quatre obres magistrals que 
figuressin com él peces arqueolbgiques d'una cultura extingida. 

Dins d 'aquest context, em satisfa enormement la distinció que 
se'm fa avui. És un honor que rebo jo. perii que tine la sort de com
partir amb molts. Si ara m'ha tocat a mi, ho interpreto com un privi
legi concedit a l'edal, que no se mpre ha de tenil" inconvenients quan 

es torna proveeta. Sigui eom sigui, és de les vegades que m'he sentit 
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més el eor a les mans per a donar les graeies i desitjar d 'ésse r merei
xedor d'un homenalge que supera ta tes les iHusions que mai m'hagi 
pogu! fer. Així, dones, que se'm permeti de repetir-ha: moltes, mol
tíss imes gracies ! 
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CURRICULUM VITAE 

DE 

PERE CALDERS 



19U Neix el 29 de setembre a Barcelona. Fi ll de ¡'escri pto r Vicenc; Ca ldés i 
A rús. 

1929-1934 Estudia dibuix i pintura a l'Escola Superior de Belles A rts de 
Barcelona. 

1932 Redactor de l Diari Mercawit. 

1933 Es fa carrec d 'una secció fixa , de crítica d 'a rt, al Diari Mercaflfil i al 
diar i A vui. Hi publica el seu primer conteo 

1934 S' incorpo ra a la redacció de La Rambla. 

1936 Membre de l'Agrupació d'Escriplors Calalans i del Sindicat de 
Di buixants Pro(essionals. 

1937 Dibuixanl - s igna «Kalde rs»- i redactor de L 'EsqueJla de la 
Torratxa. S' incorpora com a voluntari a l' exe rcit de la República. 
Fin ali sta del premi Narcís O ller amb L 'an)' de la meva gracia. 

1938 Final ista de l premi Creixe lls amb Gaeli i l'hOlne déu. Escriu La 
ceNula, novel·la de guerra aClua lment perduda. 

1939 S'exilia a Franc;a i, el malcix any, a Mcxic. Hi concix Josep Ca rner. 

1941 Comem;a a treballar per a la U nión TipográfIca Edi toria l Hispano 
Americana (UTEHA). 

1.942 Premi Concepció Rabe ll als locs Florals de Mexic. 

1943 Es casa amb Rosa Anís-Gener. 

1954 Prcmi Víctor Calala amb Croniques de la verital oCl/lta. 

1958 Publica Fascicles Literaris (fins a11 959). 

1962 Torna a Ca talunya. Treba lla a I'edi to rial Montaner i Simon (fili al 
d 'UTEHA). 

1963 Pre mi Sanl Jo rd i amb L 'ombra de l'arzavara. 

1966 Publi ca a Serra d' Or la se rie d'a rlicles L'exploraci6 d'i/les conegudes. 
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1969 Premi de la Crítica Serra d 'Or de narrativa per Tots e/s comes. 

1978 Estrena d'A lHaviana, una obra tea tral basada e n texlOS seus, de 
Dago ll Dagom, all ca tre Villarroel. 

1979 Pre mi Lle lra d 'Or i Crílica Serra d'Or de narrativa per /n vasió Subfil i 
allres eOll/es. Es jubila de la feina editorial. 

1982 Li és conced ida la Creu de Sa nt Jord i. 

1984 Premi de la General itat a la millar obra literaria publicada I'any 1983 
al recull TOI s'aprofita. 

1986 Premi d ' l-Ionor de les Lletres Catalanes. Oblé e l prerni Creixells de 
l'Ate neu Barcelones per Caeli i l'home déu. 

1991 Se celebra un col-loqui sobrc la seva obra a la Un ive rsi lat de 
Barcelona, organitza t per la Institució de les Lletres Catalanes. 

S'ha dona! e l seu 110m a diversos centres d 'ensenyament: 

Institut de Batxillerat «( Pere Calders), Bellaterra (Cerdanyola) 

Col·legi Públic «Pere Calders), Polinya de l Valles 

Escola d 'adults «Pere Ca lders», Barcelona 
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BI8L10GRAFlA 

Obres completes 

L El primer arleqllí. Croniques de la verirat ocu/ra, Barcelona, Edicions 62, 
1984. 

2. Gent de ra/ta vall. Aquí descansa Nevares. L 'ombra de I'atzavara, 
Barcelona, Edicions 62, 1985. 

3. Demcl, a les {res de la marinada. Cantes diversos. Invosi6 subtil i o/tres 
contes, Barcelona, Edicions 62, 1987. 

4. Unitats de xoc. Gaeli i I'home déu. Tal s'aprofira, Barcelona, Edicions 62, 
J988. 

Novel·la 

La gloria del doclOr Larén, Barcelona, Edicions de la Rosa de is Vents, 1936. 

L 'ombra de I'otzavara, Barce lona, Editorial Selecta, 1964. 

Ronda naval sora la boira, Barcelona, Editorial Selecta, 1966. 

Aquf descansa Nevares, Barcelona, Editorial A lfaguar¿l , 1967. 

Caeli i {'!lOme déu, Barcelona, Edicions 62, 1986. 

Narrativa cu.rta 

El primer arleqllí, Barcelona, Quaderns Literaris, 1936. 

Crólliques de la verirat oculta, Barcelona, Editorial Selecta, 1955. 

Gen! de l'alta vall, Barce lona, SanLÍago Albertí, 1957. 

Dema, a les tres de la matinada, Ba rcelona, Santiago Albertí, 1959. 

Invasió subliJ i allres cantes, Barcelona, Edicions 62, 1979. 

Tal s'aprofila, Barcelona, Edicions 62, 1983. 
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De leves a meves, Barcelona, Editorial Laia. 1984. 

Un eSlrany al jardí, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1985. 

E/ barrel fort i altres inedits, Barcelona, Edicions 62, 1987. 

Narrativa infantil i juvenil 

Raspall, dibuixos de Carme Solé Vendrell. Barcelona, Hymsa. 1981. 

El sabeu, aque"?, Barcelona, Editorial Casals, J983. 

E/s nens vofador.~·, Barcelona, Argos-Vergara, 1984. 

Teatrc 

Antaviana, Barcelona, Edicions 62, 1979. 

Altrcs obres 

Uniwts de xoe, Barcelona, Editorial Forja, 1938. 

Josep Camer, Barcelona. Editorial Alcides, 1964. 

Venre Barcelona, Barcelona, Editorial Destino. 1984. 

E/ desordre públie, Barcelona, Editorial Empúries, 1985 . 

Fumar o no fumar (amb Maria Aurelia Capmany), Barcelona, Destino, 
1988. 

Pana d'aigua: deu visions del pon de Barcelona (amb V. Ahaió), Barcelona, 
Lunwerg, 1989. 

KaJders i Tísner. Dibuixos de Guerra a «L'Esque/Ja de la TorrMxaH, 
Barcelona, Edicions La Campana. 1991. 

Antologies de textos ja editats 

TOls e/s collles (/936-1967), Barcelona, Uibres de Siner., 1968. 
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Tria personal, Barcelona, Dest ino i Edicions 62. 1984. 

La revo/ta alferraf i allres contes, Barcelona, Editoria l Laia , 1984. 

A ltres antologies que contenen textos de Calders 

Joan Triadú , Antalagia de cantistes catalans (1850-1950), Barcelona, 
Editorial Selccta , 1950. 

Narracians catalanes del segle xx, a cura de Josep M. Castellet, Barcelona, 
Edicions 62. 1973. 

Quinze SÓ Il q/lin ze, a cura d· E. Teixidor, Barcelona, Edi torial Laia , ] 979. 

Cantes de guerra i revolució, a cura de Maria Campillo. Ba rcelona, Editorial 
Laia , 1979. 

loe d'asos, a cura d'Á lex Broch, Barcelona, Editorial La Magrana, 1981. 

El conle des de /939, a cura d 'Esther Cente lles, Barcelona, Edicions 62, 
198 1. 

Antalagia de contes cata/alls, a cura de Joaquim Molas , Barce lona, Edicions 
62/1a Ca ixa. 1982. 

El cante de 19/1 a /939, a cura de Maria Campillo, Barcelona, Edicions 62, 
1983. 

Traduccions 

Tres paemes mexicans de/ rei Netzahualcoyo/t, dins Homenatge a Caries 
Riba en complir seixanta anys, Barce lona, Josep Janés, editor, 1954, p. 33-36. 

Tartarí als A/ps, dins Alphonse Daudet, Tartarí de Tarascó. Tartarí ({ts Alps, 
Barcelona, Editorial Vergara , 1963. 

Cinema (basat en con tes de Calders) 

o principio da sabedaria (1975), d 'Antonio Macedo. 

La veritat oculta (1967), de Caries Benpar. 
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Traduccions a a ltres Ucngücs 

Antologia do COIHo moderno. Pere Calders, a cura de Manuel de Seabra, 
Coimbra . Universidade de Coimbra, 1961. 

Der Vampyr, Viena-Berli n-Sluttga rt. Ed. P. N. Verlag, 1961. 

Antología de los cuentos de Pere Calders, versión y prólogo de Fernando 
GUliérrez, Barcelona, Polígrafa, ]969. Text bilingüe catala-caste lla. 

Ruleta rusa y arras cuentos, traducción de Joaquín Jerda, Barcelona, 
Editorial Anagrama, 1984. 

Aquí descansa Nevares y otros cuentos mexicanos, trad ucido por Antonio 
Samons, Barcelona, Grijalbo, 1985. 

Cepillo, dibuixos de Ca rme Solé Vendre ll , Barcelona. Hymsa, 198.1. 

/-Iet borslel-honje, dibuixos de Ca rm e Solé Vendrell , Tournai , Caste rman , 
1981. 

Crónicas da verdade oClIlta, trad. de Xabicr Rodríguez Baixeras, Xera is 
Galicia. 1985. 

Los nifíos voladores, trad. de José Manue l B1ecua, Barce lona, Argos
Vergar., 1984. 

Ronda "aval bajo la niebla, trad. de Joaquín Jorda, Barcelona. Editorial 
Anagrama, ]985. 

De lo lIIyo a lo mío, trad. de Basilio Losada, Barcelona, Editoria l Laia, 1986. 

El principio de la sabiduría, traducción de Joaquín Jorda, edición y prólogo 
de Basilio Losada, Barcelona, Edicions del Mall , 1986. Texl bilingüe calala
castella. 

El principio de la sabiduría, trad. de Joaquín l orda, Ba rcelona, Editorial El 
Mall,1987. 

Todo se aprovecha, trad. de Basi lio Losada, Barcelona, Ediciones B, 1988. 

El primer arlequín. Crónicas de la verdad oculta. Gente del alto valle, trad. 
de Alfolls Sureda, Madrid, Alianza Editoria lfEnciclopedia Catalana, 1988. 
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Cronaca del giorno ripelUto, a cura d i G iuseppe Tavani, L' Aq uila, Japadre, 
1989. 

Novel/er, oversattning fran katalanskan av Miguel lbáñez, Malmo (Suecia) , 
r nterculLU re, '1989. 

Cepillo e OlOros contos, trad . de Xabier Rodríguez Baixeras, Xerais Galicia, 
1989. 

Potxti nievzmojna /iobov: razkazi, prevod 01 katalo l1 ski Maja G ue nova, 
Sofi a, Pro fi zdat, 1989. 

Soreyuke Burasshi, trad. Mayuri Haykawa, Tokyo, Holp Shuppan, 1990. 

The Virgin of the railway and otll er stories, tra nslated rrom Catalan by 
A manda Bath , Wa rminsler, A ri s and Phillips , 1991. Text bil ingüe catala
anglos. 

A lt res antologies tradu·ides que conteneD textos de Caldcrs 

Los nlejares cuentos de misterio, Méx ico, Edito ri al Nova ro-México S.A., 
1958. 

D ie Reise ZHm lVol111igen Fisch, Vic na-Berl in-Stuttgarl, Ed . P.N. Verlag, 
1960. 

A ntologia de cuentos contemporáneos, a cura de M. Baq uero Goyanes, 
Barce lona, Edi to ria l Labor, 1964. 

A nt%gia de la literatlira fantástica espaFiola, Barcelona, Edi to ri al Bruguera, 
1969. 

Narraciones de la EspaFw desterrada, Barcelona, E DHASA, 1970. 

Narrativa cawlana de hoy, Barce lona, EDH ASA , 1970. 

Spanische Weihnaccht, a cura d 'Ern a Brandcnbcrger, Z urich, A rche, 1973. 

10 narradores calalanes, Barcelo na, Edi tor ial Bruguera, 1977. 

Katalanische Erziihler, a cura de Jo ha nnes Hósle, Zurich, Ed. Verlag, 1978. 
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Iberiiska fantastika: antologija, preved e 01 Kalalonski: Maja Guenova, 
Plovdiv (Bu lgaria), ChrislO G. Danov, 1982. 

Rasskazy PisaleJej KataJonii, perevod s kalalonskogo, sos tavite l: Joan 
Ramon Masoliver; predislovie: M. Kieni ; redaktor: N. Matias, Moskua, 
Raduga, 1987. 

Und lass o/s P!and, mein Liebling, Dir das Meer lInd vierzel1l1 lVeifere 
Erziihltmgen aas dem Katahmischen, Ausgewahl t und aus de m 
Katalanischen übertragen van Angelika Maass, Frankfurt am Main, 
Vervuert, 1988. 

Pet kataJ'anskyeh novel, prclozil Jan Schejbal, Praha, Odeon, 1988. 

Catalonia, a Sel!- Porlrail, edited and translated fron the Catalan by Josep 
Miquel Sobre r, Bloomington , In dianapolis, Indiana U.P. , L992. 

Estudis sobre Pere Calders. 

Arimany, Mique1. «Fantasia i realitat a I'obra de PeTe Calders», El POnl, 1 
(1956), p. 3-6. 

Aulet, Jaume, (d ntroducció» a Calders, Pere, Obres comp/etes. 1, op. cit., 
p.5-26. 

8ath, Amanda, Pere Ca/ders, his fi etioll finel ideology (tes i doctoral), Bristol 
University, 1985 . Trad. catalana: Pere Calders: ideari i fi cció, Barcelona, 
Edicions 62, 1987. 

Campi llo, Maria , «Pere Calde rs», dins Historia de la literatura catalana. Par! 
Moderna. Vol. X I, director Joaquim Molas, Barcelona , Edi torial Arie l, 
1988, p.1 2-29. 

Campillo , Maria, «Estudi introductoTi» a Calders, P. , Unitars de xoe, 
Barcelona, Edicions 62, 1990. 

Cid, Felip, "Proleg» a Calde rs, P , TOIs eL,' CQmes (/936- / 967), op. cil. 

Duran, Manuel, (Tecniqucs na rratives de Pere Calders», dins Acles del 
Segon CoJ·/oC/tÚ d'Estudis CalaJans a Nord-atnerica, Barcelona , Publicacions 
de l'Abadia de Montserral , 1982, p. 383-387. 
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Faulí, Josep, Reeditar i ¡rrealifat) to( és u: e/s contes de Pere Calders. Tesi de 
lIicenciatura. Universirat de Barcelona, 1977. Publicar en ex tracte a Taula 
de Cal/vi, 13 (1979). p. 73-88. 

Jané, Albert, «Prbleg» a Calders, P. , TO(s els contes (1936-1967), Barcelona, 
Tremolcda. 1973 (segona edició). 

Melcion. Joan. « Prbl cg~) a Calders. P., Invasió sublil i allres con tes, op. cit., 
p.5-15. 

Mclcion , Joan, «Estudi introduclori, edició i notes» a Calders, P. , Aquí des
cansa Nevares i allres narracions mexicanes, Barcelona. Edicions 62, 1980. 
p.7-32. 

Melcion , Joan , Cron iqllcs de la veritat oculta, de Pere Calders, Barcelona. 
Empúrics. 1986. 

Roig, Ramon (Francesc Vallverdú). «L'obra de Pe re Ca lders», floritzom, 
núm.4 (1961). 

Triadú, Joan, «Prblcg» a Cróniques de la verilat oculta, op. cit. , p. 11-19. 

Triadú, Joan, «Alta qualitat: cantes de Pere Calders i Jordi Sarsanedas», 
dins Llegircom viure, Barcelona. Editorial Fontanella, 1963, p. 112-1.l5. 

Diversos 3utors, «Pere Calders», Cra de Fajol , 10 (Olot. abril 1984), número 
monografic. 

Entrevistes 

loan OliverlPere Calders. Diiilegs a Barcelona, conversa transcrita per 
Xavier Fabrés, Barcelona, Ajun tament de Barcelona-EdilOria l Laia, 1984. 

Busquets i Grabulosa, L1uís, Plomes catalanes contemporánies, Ba rcelona, 
Edicions del Mall , 1980, p. 28-30. 

Casacuberta , Margarida i Rius , Llufs. «Pere Calders: papers i rondallcs», 
Cra de ¡" ljol, 10 (Olot, abril 1984), p. 37-42. 

Coca. Jordi. «Pere Calders: una invasió subti l», Serra d 'Or. XX II (1980), 
p.227-232. 
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Faulí, Josep, «Paraules i notícies de Pere Calders. senyor d' Antaviana». 
Serra d'Or, XXI (1979), p, 555-559, 

Roig, Montscrrat, «Pcre Calders i el seu món», Serra d 'Or, X III (1971), 
p.589-591. 

Torres, Estanislau. EIs escriptors catalalls parlen, Barcelona, Editorial Nova 
Terra , 1973, p. 15-46. 
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