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Algú més crític que no pas jo podria objectar al treball de Maestre la manca d’una
mica de punta, de mala fe, en l’anàlisi (en paral·lel a la punta de l’escriptor estudiat), que
fes arribar un poquet més enllà les estratègies i les tècniques estudiades. En aquest sentit
hauria anat bé tenir en compte que el dimoni pot citar les Sagrades Escriptures, si convé
als seus propòsits. Però potser convidem massa gent al teatre. No hi ha dubte que cal
felicitar l’autor per la feina realitzada, i el Departament de Filologia Catalana de la
Universitat d’Alacant per la tasca empresa en potenciar i publicar aquesta mena de
recerques.

AMADEU VIANA

Universitat de Lleida

Carme GREGORI SOLDEVILA, Pere Calders: Tòpics i subversions de la tradició
fantàstica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, col·lecció «Textos
i Estudis de Cultura Catalana», 111, 291 pp.

  Un qüestionament de fons que, creiem, seria oportú per a bona part de la crítica
establerta de no pocs clàssics de la literatura catalana contemporània es planteja des de
les premisses i abastant les conclusions en l’estudi ara pres en consideració. A propòsit
de part de la crítica de referència sobre l’escriptura de Pere Calders, la Dra. Carme
Gregori (Universitat de València) recorda, cap al final de les seves pàgines, el que, al seu
inici, era una asseveració més puntual i nominalitzada (pp. 273, 7-11): no pocs títols
d’especialistes que, caldrà dir, tots hem fet servir —per ex. J. Melcion (1986) o A. Bath
(1987)—, i també la pròpia topificació escolaritzada de la literatura caldersiana en
manuals o la divulgació mediàtica més general de Pere Calders com a bastidor d’un món
fantàstic, meravellós, màgic..., cadascuna d’aquestes fonts peca de l’ús de les susdites
marques definitòries al marge del seu sentit específicament literari. No acceptant
mantenir-se en aquests còmodes vials que, en ocasions, instal·len l’estudi de les lletres
catalanes a la vora de l’avenc del discurs teòric literari, C. Gregori sobrepassa àgilment
el que, per a un lector fàcil d’escandalitzar-se, seria signe de presumptuosa provocació
i —sintetitzat així i per part nostra el que deu haver estat llarga i creixent consideració
per part d’una lectora apassionadament caldersiana— s’endinsa en una tasca substitutòria
que ens haurà de fornir d’un volum diferent en el conjunt de la crítica sobre l’escriptor
motiu d’estudi. Això no vol dir que la seva autora desestimi tants i tants judicis, idees,
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suggeriments establerts al llarg del copiós corpus de bibliografia crítica existent sobre el
seu autor. Comptant amb aquest arsenal, no obstant això, ho fa, pensem, amb dues eines
objectivadores de la revisió i/o aclariment crític que es proposa: la conceptualització
literària i el contrast de les creacions caldersianes amb els clàssics universals d’aquella
literatura que, caldrà aclarir, si és fantàstica, meravellosa o màgica ha d’ésser-ho en funció
d’unes premisses que tradició i teorització han deixat establertes fa temps. Perquè,
també caldrà dir, si bé C. Gregori no silencia les fonts i els contactes catalans de Pere
Calders en el moment d’edificar el seu imaginari i les seves tècniques consecutòries (per
ex. pp. 54-55), està clar que el patrimoni literari a la claror del qual aquell va il·luminant-
se d’acord amb la ploma i el discurs de l’estudiosa, és de factura internacional,
interliterària o supraliterària haurem de dir; el que, d’altra banda, és connatural a la
creació artística contemporània, també a una tradició puntual, la catalana en el nostre
cas, que es vol normalitzada i que, en aquest horitzó polifònic, no ha de veure cap risc
contra la pròpia idiosincràsia. En una xarxa de plurals referents contemporanis,
exempta això sí d’afanys globalitzadors, a cada idioma i tradició li restarà sempre
l’enriquidora possibilitat d’oferir la seva versió de l’experiència humànament comuna.

Aquell qüestionament crític, doncs, ens porta, en el llibre ara presentat, a una
opció sistemàtica i reveladora. Els viaranys de la crítica literària —contra les desviacions
dels quals Carles Riba advertia que la seva finalitat, la de la crítica, hauria d’ésser
«[...] trobar i suggerir la fórmula» de la creació tractada— corren sovint el risc d’extraviar
el discurs establert entre el judici personal i la conclusió prevista pel seu executor.
C. Gregori opta per una patró de crítica acadèmica que fa progressar la seva hipòtesi,
amb rigor, entre un estat de la qüestió precís i unes conclusions que poden marcar un
punt d’inflexió en l’ampli corpus de la bibliografia existent sobre Pere Calders. I entre
aquests dos extrems en el format de l’aportació pròpia, l’estudiosa actua des d’un
consistent suport teòric i, d’una manera exhaustiva, sobre l’obra de l’autor tractat,
buidada amb cura, per a comptar amb el text caldersià que documenta el seu criteri, per
a recuperar també l’afirmació caldersiana que insereix Pere Calders en una significativa
vessant de la literatura contemporània, alhora que dota de coherència la seva pràctica
personal. Consistència metodològica és, per tant, l’eina conductora de C. Gregori a
favor de la clarificació lectora sobre un clàssic del nou-cents, a la fi i amb seguretat de
perfil públic confusament topificat mitjançant etiquetes fàcils o, potser i tal i com queda
advertit, emprades a la lleugera.

Les conclusions (pp. 273-279) ens instal·len en una relectura de Pere Calders que
desestima, com a element suficient, la presència del sobrenatural per a configurar un text
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com a fantàstic; el que sí pot fer és servir a favor de l’establiment d’un model de
versemblança que ens replanteja en termes de modernitat la dialèctica entre literatura
i realitat. Projecte que no permet cap descodificació per una suposada finalitat gratuïta
ni, tanmateix, fàcilment lúdica, aquell replantejament que, en bona mida, és connatural
a tota expressió artística contemporània, no pot llegir-se sinó com a pregon intent
d’aproximació a l’ésser humà i a la seva voluntat d’autocomprensió. Per a endinsar-nos
en aquest codi conflictiu des de comprensions autopretesament realistes —excloents,
podríem dir, de configuracions mixtes en l’abast del real, com és el cas de Pere
calders — és necessari un «pacte de lectura [...] en relació a l’ús del sobrenatural» (p.
276); acció pactista que inclou la reconeixença d’uns models literàriament referencials
sobre els quals, però, s’executa l’exercici fonamental, i continuat, de la «transgressió» (p.
276). Per això, C. Gregori destria efectivament els tòpics del fantàstic conformants de
la tradició establerta i sobre els quals re-actua Pere Calders, fins i tot abastant modalitats
genealògiques que també donen entrada a l’element sobrenatural i imaginari, malgrat
el seu estatus de formes diferents de la fantàstica; i sobretot, focalitzant críticament trets
caracteritzadors de la retòrica caldersiana, com ara és la paròdia. D’aquí deriva la
presència d’un autor, per pròpia voluntat, «lleuger», però, no aliè a una «reflexió»
humànament pregona (p. 279); tot el que fa d’ell l’acreedor d’una «proposta original»
(p. 279) que, no obstant això, es pot llegir des de l’horitzó que fou la literarietat del
propassat segle: es tractaria, doncs, d’un «univers literari personal amb una forta càrrega
metaliterària» (p. 279), compartida amb i après des d’una tradició occidental que,
actualitzant-la, li permetrà «una presa de posició» (p. 279). I és que en el relat caldersià
trobem una combinatòria entre tradició, experiència i expectatives intel·lectuals,
paral·lela a la que sustenta en el seu territori creatiu el millor J. V. Foix qui expressava
a les pàgines de l’Amic de les Arts i en els següents termes la possibilitat d’aquesta dúctil
estratègia: «Les meves proses o llurs equivalents tenen una idèntica, infrangible unitat
com la dels catorze versos d’un sonet. Les imatges qui contenen en són el ritme i llur
consonància és d’una rigidesa acadèmica.»

El camí que, en el cas de Pere Calders, arrenca de referents no tan llunyans i per
a bastir la seva proposta , el ressegueix C. Gregori a través de dos blocs dins el seu estudi
que podem considerar de factures majoritàriament diacrònica (caps. III i IV) i sincrònica
(caps. V-VIII), tot això rere un necessari capítol a propòsit de la definició del fantàstic
(cap. II). Si en aquest capítol segon anem del repàs de les teories al posicionament crític
per a l’anàlisi del sobrenatural en la literatura del nou-cents, d’ell deriva com a premissa,
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no sols l’existència de teories «inoperants» i altres «bastant més properes» (pp. 24-25)
o profitoses per a la lectura caldersiana, sinó, a més, d’un element de judici que ens
sembla definitiu per al seguiment de l’estudi: la modificació soferta pel concepte de real
entre els segles XIX i XX, i, en la seva comprensió de la realitat per part del nou-cents, el
no qüestionament d’aquesta per la presència estricta del sobrenatural, tal i com
succedeix en l’escriptura de Pere Calders, autor que, a més, no sempre recorre a
l’esmentada presència (pp. 25-26).

Potser, d’aquest pas previ que combina advertència cronològica i constatació
narratològica, deriva aquella ordenació entre diacronisme i sincronisme abans advertida
com a trets prioritaris per als capítols següents. El cert és, som del parer, que aquell bloc
primer ens permet la seva lectura com una ordenació d’història literària, amb ull crític,
passant per la revisió de les estètiques coetànies de la matèria i de la figura tractades i
ordenant els plantejaments a favor i en contra que, sobre corresponents pràctica i
presència, el curs temporal va endreçant. A destacar, l’equiparació de ciència i art com
a mitjans per a construir l’imaginari, accedint la primera a la realitat exterior i la segona
a la seva major complexitat, essent «mitjà idoni per a aprehendre-la» (p. 31); i això com
a preàmbul des de l’inici de la poètica caldersiana, , convertint-se la literatura «[...] en
alternativa epistemològica al coneixement científic», actuant «[...] amb uns mecanismes
de creació lingüística autònoms, que funcionen, per ells mateixos,com una creació de
realitat.»(p. 39); cosa que, cal advertir, no entra en conflicte amb l’interès de Pere
Calders pels avanços de la cultura científica, al mateix temps que verifica la literatura
—també una ciència lteraturitzada— com a codi autoreferent de la seva escriptura.
D’aquí deriva en bona mida el model de versemblança pel qual s’opta, la idea de veritat
que no oposa el real i l’irreal d’acord amb la seva època, dialèctica equivocada en la qual
ha caigut la topificació crítica de l’autor i de la seva obra. Model de versemblança, el
caldersià, que, ben noucentistament, no juga amb la possibilitat mimètica sinó amb el
perspectivisme irònic. D’acord amb aquest raonament, C. Cregori ordena afirmacions
programàtiques i paràfrasis narratives de Pere Calders, també, però, de Nietzsche a
Cortázar o a Rodoreda; i així, ja en territori literari propi, recorre la cronologia que
parteix dels models del període de formació, la superació del Modernisme, l’opció
carneriana, la reivindicació de l’intel·lectualisme de preguerra, l’enfrontament amb el
programa del realisme històric i cadascuna de les seves derivacions, per exemple la
instrumentalització ideològica de la literatura, el que no contradiu el valor testimonial
que Pere Calders concedeix a la narrativa. I, d’aquesta manera, havent arribat
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—històricament— a polèmiques i enfrontament amb els nous realistes, l’estudiosa pot
interrogar sobre Un Calders realista? (cap. IV), a propòsit de l’obra de tema mexicà.
Recepció, crítiques, defensa del que el mateix autor reconeixia com a «un nou tombant»
(p. 80) en la seva producció, ens mantenen novament en la progressió diacrònica. Punt
d’arribada, però, al qual Pere Calders, des de la creació, i C. Gregori, des de la revisió
crítica, ja poden fer-nos comprendre que no cabia esperar cap constatació realista, sí el
testimoni de la pròpia experiència en una reconversió literàriament coetània de la
realitat. Si això entrà en conflicte amb la colònia catalana a Mèxic o amb la intel·ligència
catalana peninsular, no és d’estranyar. Tampoc que no es volgués entendre que recursos
bàsics caldersians com ironia i humor no havien variat. I tot això, es pot portar també
fins els llindars de la literatura de guerra de l’autor on humor i testimoni segueixen
plegats.

Aquest discurs expositiu que progressa, d’aquesta manera, de l’enquadrament
històric a la caracterització narratològica, accedeix en el capítol central de l’estudi i
llindar del segon bloc citat, a la dissecció detinguda de la presència dels tòpics del
fantàstic en l’obra de Pere Calders, tant com a la seva actuació sobre ells. C. Gregori ens
instal·la en la reconeixença, en el corpus caldersià, d’uns mecanismes de «reciclatge»
(p. 111) sobre l’enciclopèdia establerta de temes, tòpics i imatges, mitjançant el
perpectivisme que permeten ironia i paròdia, favorable, a la fi, a una creació força
metaficcional. Aquí cal recordar la urgència del ja citat pacte de lectura, espai on el lector
còmplice podrà fruir, en veure com «[...] els tòpics queden desmuntats i, per tant,
desnaturalitzats» (p. 116). La premissa és tan clara, i útil, que l’estudiosa la pot fer servir
amb tota solvència en la seva ordenada indagació de la presència i del tractament
d’aquells tòpics —aparicions, fantasmes, vampirs, dobles, animació de l’inanimat...—
en la producció de Pere Calders. Ho fa escorcollant amb profusió en els relats de l’autor,
sense cap risc de repetir-se ni d’avorrir-nos, tot i conduir-nos, adesiara, a la constatació
d’estratègies narratives com «la desautomatització de codis» (p. 125), l’explotació del
«potencial humorístic» (p. 126), «la transgressió de codis» (p. 127), «la transposició
paròdica» (p. 133), «la inversió completa dels codis» (p. 133), «la subversió» del model
(p. 146), «la multiplicitat de fonts» (p. 155)... És a dir, totes i cadascuna de les maneres
transgressores de subversió que Pere Calders té d’animar i facturar un calidoscopi
fascinant, sorprenent fins i tot quan hem pactat amb ell les seves lleis narratives i que,
arrelat ell i no obstant en una tradició literària per moderna que sigui, fa de la seva oferta
una proposta original.
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Amb la confiança del paisatge creatiu críticament enlluernat, C. Gregori pot
resseguir sota el seu discurs la presència en l’obra caldersiana dels tòpics que, pertanyent
a altres àmbits paral·lels —el meravellós, la ciència ficció, la utopia (caps VI i VII)—
l’autor no ha desestimat. Les estratègies aquí emprades per ell, podem resumir, es
mostren equivalents a les practicades sobre el fantàstic. Això, potser, justificaria l’errada
lectora d’altres crítics advertida des de l’inici de l’estudi de C. Gregori; això i no haver
diferenciat cadascuna d’aquestes categories per les quals l’autor ha transitat. Si paròdia
i ironia (cap. VIII) són expressivament les eines recurrents de Pere Calders i «Els
procediments paròdics es converteixen en el principal instrument amb què Calders
vehicula una manera de concebir la pràctica literària...» (p. 247), C. Gregori —de la
teorització a la revisió del material creatiu— desfà la consideració de la paròdia com a
forma menor, explica els mecanismes que cal posar al seu abast, o revisa per exemple els
jocs paròdics de l’autor amb gèneres literaris molt topificats o amb els vials comunicatius
o mitjançant el distanciament o la manipulació lingüística o la credibilitat del propi
emissor...

C. Gregori avança al llarg de tot l’estudi aclaridorament, interrogant i contestant-
nos des de la teorització literària, comprovant des del contrast amb els clàssics
extracatalans del model d’escriptura tractat i des de la certificació que ofereix la prosa
caldersiana. Tot això, responent a un suggeriment de J. Guillamon (1985) que sembla
gènesi de l’estudi exitosament enllestit (p. 11). Això darrer, pensem i tornem a dir, sense
treure cap protagonisme a la lectora apassionada i alhora responsable de Pere Calders
que és C. Gregori, I això, és cert, per a oferir-nos una necessària i revisora monografia
sobre l’autor. També, però, per a fornir al lector especialitzat d’una actualitzada
monografia sobre la literatura fantàstica, així, sense marques nacionals i en la doble
vessant de la interacció literària destacada al principi d’aquestes línies. I és que un signe
de normalització catalana en l’espai dels estudis literaris seria que els nostres autors
entressin en la nòmina dels models que informen sobre una o altra variant literària.
També aquest horitzó s’abasta des d’aquest volum.
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