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La ficció de Calders
El Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona

presenta ‘Calders. Miralls de

la ficció’, una exposició que

pretén eliminar els clixés

innocus que s’han anat creat

sobre la figura i l’obra de

l’autor. Rere el Calders que,

de manera simplificadora, es

qualifica de bonhomiós i

amable, s’hi amaga la ironia i

la complexitat narrativa

J O R D I M A R L E T
electrik@redestb.es

C
alders era una perso-
na amable i bonho-
miosa que, per prote-
gir la seva timidesa de
qualsevol envestida

imprevista de la fama, s’inven-
tava un personatge públic,
amable i bonhomiós també i
anomenat també Pere Calders.
L’escriptor és vist generalment
com una bona persona, que feia
una obra de fantasia, humor,
irrealista i màgica. En definiti-
va, una obra de to menor. Tot
plegat, innocu. Però en la lite-
ratura de Calders, en què es
troba el que s’acaba d’apuntar,
també hi ha bones dosis de
complexitat narrativa, desmiti-
ficació, transgressió, premedi-
tació, distanciament, ironia i
absurd. Pel que fa al personatge
Calders, pot resultar efectiva-
ment agradable, amistós i be-
nèvol, però tota aquesta fila
d’adjectius només ajudarà a
perfilar-lo si es complementa
amb una altra no menys carac-
teritzadora del mateix perso-
natge: inconformista, irreve-
rent, patidor, nerviós i mordaç.
Tot plegat, gens innocu, doncs.

El Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CC-
CB) presenta fins al 28 de gener
de l’any que ve Calders. Els miralls
de la ficció, una exposició que
pretén exhibir aquest Calders
“escabellat”, segons l’expressió
de Jordi Castellanos, catedràtic
de filologia catalana de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i comissari de l’expo-
sició juntament amb Joan Mel-
ción, director del Servei d’Idio-
mes Moderns de la UAB i estu-
diós de Pere Calders.
L’exposició és una coproducció
del CCCB i la Institució de les
Lletres Catalanes, amb una
aportació de patrocini del de-
partament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la
participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

L’exposició, que pren el títol
de la introducció feta pel ma-
teix Calders a la seva novel·la
L’ombra de l’atzavara, potencia la
imatge d’un autor complex i
incisiu que, a través dels seus
contes i les seves novel·les, fa
trontollar les seguretats en què
s’ha instal·lat el lector. “L’objec-
tiu és exposar la figura de Cal-

ders, que sigui llegit i revisitat”,
indica Castellanos. I no s’ha
aprofitat cap centenari ni cap
motiu forçat pel mig. N’hi ha
hagut prou que Calders sigui
una figura estimada perquè
dues institucions d’aquest país
en fessin una exposició.

Per a Castellanos com per a
Melción, la mirada, irònica i
tendra alhora, que Calders
projecta sobre la realitat convi-
da a una reflexió sobre les con-
tradiccions, les paradoxes i els
absurds que envolten allò que
es vol presentar com a veritats
absolutes. Per entre aquestes
certeses irrevocables, s’hi esco-
len sempre fets inexplicables,
atzars imprevistos i esdeveni-
ments estranys, que acaben per
fer naufragar la seguretat de la
casa, la placidesa del jardí, l’ar-
rogància científica o qualsevol
norma moral o social.

MATERIAL INÈDIT
Un dels principals atractius de
l’exposició del CCCB és la pre-
sentació de documentació inè-
dita exposada per primera ve-
gada públicament i cedida a la
Universitat Autònoma de Bar-
celona pels familiars de l’es-
criptor. Entre tot aquest mate-
rial destaca la documentació
escrita dels anys trenta; la cor-
respondència de Pere Calders
amb el seu pare, amb Tísner i
amb Francesca Trabal; la docu-
mentació escrita i gràfica que
il·lustra la participació de Cal-
ders a la Guerra Civil; alguns
dibuixos, grafismes i aquarel·les
desconeguts fins avui; material
fotogràfic i, finalment, un guió
de cinema fragmentari i diver-
ses pel·lícules d’aficionat realit-
zades per Calders durant la
postguerra. Tot plegat respon a
l’interès de la parella de comis-
saris d’apartar el vel tènue que
s’ha anat teixint sobre un Cal-
ders encasellat en el gènere
contístic.

L’exposició s’articula a tra-
vés de dos recorreguts que es
van entrellaçant. D’una ban-

da, hi ha l’explicació docu-
mentada de la trajectòria per-
sonal i literària de l’escriptor
en les seves diferents etapes i
els seus múltiples aspectes. De
l’altra, es presenta el món li-
terari de Pere Calders amb la
recreació de vuit escenaris di-
ferents que evoquen, a través
de muntatges sonors, lumí-
nics i objectuals, alguns dels
temes recurrents de l’escrip-
tor a la seva obra literària.

Calders va néixer el 29 de
setembre de 1912. Melción
indica que l’autor sempre re-
cordava que havia nascut
l’any de l’enfonsament del
Titanic, per recalcar que el seu
era un moment en què molts
valors es van enfonsar. Per a
l’estudiós, un d’aquests valors
caducs és “el típic del segle
XIX” de pensar que l’home
pot arribar a dominar la rea-
litat.

L’escriptor era fill de Vicenç
Caldés i Arús, viatjant de co-
merç i també escriptor, a qui
sempre es mantindrà unit. De
petit, va fer llargues estades a
Can Maurí, prop de Sabadell,
una masia que mitificarà com
a origen del seu gust per la
narrativa i el misteri. A l’esco-
la hi troba un mestre, Josep
Parunella, que li fa estimar la
llengua, i a la Llotja es forma
com a dibuixant.

Paral·lelament a la seva for-
mació a Llotja, Calders ha
d’incorporar-se al món del
treball, primer com a apre-
nent en un taller d’escenogra-
fia, més tard com a grafista i
decorador. El 1932, gràcies al
seu amic Avel·lí Artís-Gener
(Tísner), entra en el periodis-
me, en l’òrbita de les publica-
cions Diari Mercantil i Avui. Di-
ari de Catalunya. Però fracassa
en aquesta primera temptati-
va periodística. El 1935, es ca-
sa amb Mercè Casals i l’any
següent Josep Janés li publica
els seus primers llibres: El pri-
mer arlequí i La Glòria del doctor
Larén.

GUERRA I ÈXODE
Amb l’esclat de la guerra, Pere
Calders, compromès política-
ment i afiliat al Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC) i a
l’Agrupació d’Escriptors Cata-
lans, multiplica les seves activi-
tats. Com a ninotaire polític viu
el seu moment més intens i
creatiu, signant Kalders. Una de
les vinyetes iròniques i satíri-
ques que firma a L’Esquella de la
Torratxa, de la qual és un dels
responsables en la seva darrera
etapa, representa un diàleg en-
tre dues persones en què l’una
demana: “I tu també ets un ca-
talanista de tota la vida?”. L’al-
tre individu respon: “No. Jo ja fa
molt temps que ho sóc”.

Com a escriptor, manté la
seva obra en el camí iniciat i,
alhora, escriu La cèl·lula, una
novel·la avui perduda que és la
resposta a la crida que fa la re-
vista Mirador perquè s’escrigui
novel·la de guerra. El 1938 pu-
blica Unitats de xoc, un llibre so-
bre la vida al front, fet per en-
càrrec de la Institució de les
Lletres Catalanes. Com a vo-
luntari, Calders s’incorpora al
cos de carrabiners, per afrontar
la revolució militar. Amb la
derrota, Calders passa la fron-
tera amb França i és reclòs cinc
dies al camp de concentració de
Prats de Molló, abans de veure’s
obligat a exiliar-se a Mèxic 23
anys, de 1939 a 1962. A l’altra
banda de l’Atlàntic, viu dins el
cercle de refugiats, amb la idea
de tornar així que li sigui pos-
sible. Considera, doncs, provisi-
onals les seves relacions amb el
país i la cultura que l’ha acollit.
Prefereix col·laborar a les re-
vistes catalanes a l’exili, espe-
cialment les mexicanes (Full
Català, Lletres, Pont Blau), però
no arriba a publicar cap llibre
de creació a l’estranger. Ho
farà a Catalunya, a partir de la
publicació el 1955 d’un dels
seus llibres clau, el recull de
relats Cròniques de la veritat
oculta.

HEREUS DE PERE CALDERS

Amb barret, cap al 1922; amb un amic
a la platja, cap al 1924; a Mèxic, amb
un trofeu d’escacs que va guanyar el
1945; i amb Enric Cluselles, el 1938,
durant la Guerra Civil


