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Amb l’ajut de Josep Carner,
Calders s’anirà situant com a
grafista i dibuixant, en treba-
llar, sobretot, per a l’editorial
Unión Tipográfica Editorial
Hispanoamericana (UTEHA), on
realitza feines molt variades,
que van des del dibuix comer-
cial fins a la il·lustració, el gra-
vat, el disseny de portades i la
creació de logotips. I és que
Calders era un professional de
prestigi, com ho demostra el fet
que dues de les seves portades
fossin seleccionades per repre-
sentar Mèxic en la Internatio-
nal Fachet Exhibition, organit-
zada pel Museu Victòria-Albert
de Londres. A Mèxic també hi
refà la seva vida personal: el
1943 es divorcia de Mercè Ca-
sals i es casa, el mateix dia, amb
Rosa Artís-Gener.

RETORN A CATALUNYA
Les circumstàncies familiars
–el divorci mexicà no era reco-
negut a l’Estat espanyol– i el
cost econòmic –Calders no va
anar a fer les Amèriques– van re-
tardar fins al 1962 el retorn de
l’escriptor a Catalunya. Final-
ment, la família s’embarca el 8
d’octubre del 1962 a Veracruz,
en el transatlàntic Covadonga. El
destí és la casa que el pare de
Calders els ha llogat a Sant Cu-
gat del Vallès, on s’instal·len
fins que, el 1966, es traslladen
al que ja seria el seu domicili
definitiu al carrer Borrell de
Barcelona, al costat de la casa
que acollirà Tísner en tornar
d’Amèrica anys més tard.

Pel que fa a la reincorporació
a la vida literària de Catalunya,
entre els encàrrecs que va rebre
poc després d’arribar n’hi ha
un de Joan Oliver que Pere Cal-
ders va acollir immediatament:
escriure una biografia de Josep
Carner. Serà una manera d’a-
grair al poeta els favors rebuts
en els primers anys d’estada a
Mèxic. Calders l’escriu paral·le-
lament amb l’acabament de
L’ombra de l’atzavara, amb què el
1963 va guanyar el premi Sant
Jordi.

També el 1963, Calders co-
mença a publicar a Serra d’Or,
on, a partir de l’any següent, va
mantenir una secció, Qüestions
obertes, que es considera com la
represa de la seva qualitat d’ar-
ticulista d’actualitat. Hi fa, per
exemple, una defensa del con-
te, i també comentaris sobre la
llengua. Fins que tracta el tema
de la immigració, d’actualitat

perquè acabava d’aparèixer el
llibre de Francesc Candel Els al-
tres catalans. Aleshores escriu
una qüestió oberta que no resulta
políticament correcta, rep mol-
tes crítiques, i la revista prefe-
reix tancar la secció i dema-
nar-li només articles literaris.

Com que Serra d’Or no publi-
cava –o només ho feina molt
esporàdicament– contes, la
col·laboració de Pere Calders va
disminuir considerablement
arran de l’incident. Però col·la-
bora a Cavall Fort i aviat se li
obre la plataforma de Tele-Estel,
on pot tornar a publicar contes
amb regularitat i, a més, re-
prendre el periodisme d’opinió
que no havia pogut consolidar
a Serra d’Or. Aquesta activitat
d’articulista, un cop tancat Te-
le-Estel, serà continuada a la re-
vista Canigó i, anys més tard, en
els suplements de cap de set-

mana de l’AVUI. També, sem-
pre en català, a La Vanguardia i
El Periódico.

L’ÈXIT POPULAR
L’estrena, el 1978, en tempora-
da comercial al Teatre Villarro-
el, d’Antaviana, un muntatge de
la companyia teatral Dagoll
Dagom sobre contes de l’es-
criptor, serà un factor clau en la
popularització de Calders. La
companyia va portar el mun-
tatge per tot l’Estat, a Itàlia i a
França. El muntatge, que
comptava amb la col·laboració
del cantant Sisa, partia d’una
lectura de l’obra de Calders que
accentuava el seu caràcter ima-
ginatiu i màgic i va connectar
de ple amb algunes de les in-
quietuds de l’època, a més d’o-
brir noves perspectives al teatre
català.

Les noves perspectives políti-

ques contribueixen també a fer
que Calders sigui, dia a dia, més
reconegut. A més, l’autor in-
tensifica la seva dedicació a la
literatura a partir del moment
en què s’ha jubilat. Les traduc-
cions també augmenten. Edici-
ons 62, que n’adquireix els
drets en exclusiva, publica les
incompletes Obres completes, de
les quals, fins a l’actualitat,
n’han sortit cinc volums. I el
reconeixement arriba en forma
de premi: la Lletra d’Or del
1979, el Premi de Literatura
Catalana de la Generalitat l’any
1983, el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes el 1986 i el
Premi Nacional de periodisme
el 1993, entre d’altres.

Calders va morir a Barcelona
el 21 de juliol de 1994. Tenia
vuitanta-un anys. “He viscut
–havia escrit uns quants anys
abans– una monarquia que va

caure, un parell o tres de dic-
tadures, una transició demo-
cràtica (amb restauració mo-
nàrquica) i un espectacular tri-
omf socialista”.

VUIT ESCENARIS
L’exposició del CCCB, intencio-
nadament fosca, situa aquest
recorregut per la vida de Pere
Calders en vuit escenaris que
són, successivament la casa, el
jardí, el teatre, el rellotge, les
mans, els invents, els crims i els
naufragis. A l’interior de cada
escenari s’hi exposen objectes i
s’hi reprodueixen textos de
Calders.

Com s’indica en el catàleg de
l’exposició, abundant en infor-
mació i que es beneficia del
disseny de Sonsoles Llorens, la
casa és sempre, en l’univers li-
terari de Calders, un símbol de
seguretat, de placidesa i d’ordre
quotidià. Moltes de les narraci-
ons de l’autor arrenquen d’una
situació estable, en la qual els
personatges se senten segurs
dins els límits de la llar. En
aquest ordre inicial, fins i tot
els elements fantàstics, com ara
els fantasmes, poden enca-
bir-s’hi, amb un tractament
equivalent al del servei domès-
tic. És el cas del que succeeix a
L’esperit guia, del recull de contes
Cròniques de la veritat oculta: “A
casa meva, fora d’èpoques de
veritable penúria econòmica,
hi ha hagut sempre fantasma”.
Però, gradualment o de sobte,
aquesta situació es veu trasbal-
sada per algun element es-
trany, imprevist, que posarà en
qüestió l’harmonia inicial.

Del jardí de Calders se’n re-
corda que és el paisatge que
conjuga l’espontaneïtat de la
naturalesa vegetal amb un
determinat ordre humà. En el
món literari caldersià el jardí
esdevé, inevitablement, la re-
presentació d’un escenari am-
bigu, on pot passar qualsevol
cosa. Que hi aparegui una mà
tallada, per exemple, com en
el conte El principi de la saviesa:

“—És horrible, senyor! —di-
gué—. El que m’ha passat avui
no m’havia passat mai...

Jo encara estava ensonyat i
em va costar una mica de reco-
brar el meu posat habitual.
—A veure, a veure. Què passa?
—Cavant el jardí he trobat una
mà.

De bon matí, allò era difícil
d’entendre. Vaig preguntar:
—Una mà? Una mà de què?
—Una mà esquerra!”.

C r o n ò m e t r e s

P E R E C A L D E R S

Text inèdit de Pere Calders, escrit en els primers anys trenta. Pertany al Fons Pere Calders,
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i s’exposa i s’utilitza com a motiu en relació
amb el tema del temps a l’Exposició Pere Calders. Els miralls de la ficció. El text és manuscrit
i inacabat. La transcripció és de Jordi Castellanos.
........................................................................................................................................................................

E
l rellotge es menja les hores per aquesta petita llentia d’acer que aguanta les minuteres.
Se les empassa i les cargola dintre la seva caixa com una cinta llarguíssima en forma
de pentagrama que dóna sonoritat al temps. El temps és sonor. Tenim, ben al mig del
cap, entre orella i orella, un diapasó que fa vibrar el rellotge des de la butxaca cardíaca
de l’armilla, llaurant amb les seves agulles la nostra parcel·la de vida.

Hi ha individus que no volen portar rellotge perquè no admeten que cap maquineta els fiscalitzi.
Però són esclaus dels rellotges de torre, que fan hores transparents, de vidre esmerilat, que van
a cercar el diapasó del cap a través dels porus i us serven la rebava del motllo i el número de
fabricació, manufacturades “en cinta”. L’home que es mira el rellotge de torre és com el passa-
volant que es fica en una fonda desconeguda i es posa a menjar a la taula gran rodona, voltat
de persones que no coneix de res.

El rellotge-polsera us fa caminar de pressa perquè participa en aquest moviment de rem dels
braços que dóna lleugeresa a les cames. És un rellotge de curta durada perquè té la caixa massa
petita per engolir tantes i tantes hores, i s’esbotza de seguida, deixant escapar totes les hores
elaborades, hores en conserva, de campanya. El rellotge-polsera només adquireix solidesa (una
fràgil solidesa), en un monyó femení, perquè deixa escórrer el temps a través de la cinta de seda
i s’escampa pels braços i les mans, carregant la sang a la punta dels dits i envermellint delicio-
sament les ungles.

Els rellotges “Ermeto” sintetitzen i comprimeixen el temps emmagatzemant-lo dins el seu pa-
ral·lelepípede de pell de cocodril per escopir-lo a la cara del que pregunta a la seva esfera tot
obrint, com una porta d’ascensor, la seva closca metàl·lica. Fan hores cúbiques.

Els únics rellotges que dominen el temps són els de sorra. Aturen les hores, tot fent cua, davant
la seva boca de vidre, tapada hermèticament per la bava seca de la sorra, esperant que arrenqueu
les vostres hores, i les arxiven i se les guarden dintre la seva panxa de pedra, sense que en pugueu
disposar mai més.

El cor es para quan fa vint-i-quatre hores que no heu donat corda al rellotge de butxaca, i
s’engega i galopa quan cargoleu, amb aquest moviment d’anar i tornar entre els dits, el cap de
metall que desinfla la molla, que és l’estómac del rellotger. I és que les màquines de butxaca fan
hores individuals, a mà, per al vostre ús particular, al revés dels rellotges de torre que fan hores
estàndard, en sèrie, per a milers i milers de persones que no volen conèixer per res i que no tenen
res de comú amb vosaltres.

Calders i la seva dona, Rosa Artís, el
1943; escrivint a casa seva el 1950; i en el
sopar de concessió del premi Concepció
Rabell en els Jocs Florals de Mèxic


