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RESUM:

El treball se centra en els dotze primers relats de Cròniques de la veritat oculta de Pere Calders, com a part 

representativa de tot el recull, i com a model del conjunt de la narrativa breu de l’autor a partir de l’exili. La pro-

posta de l’estudi consisteix en una lectura en clau existencialista a partir de l’anàlisi dels personatges protagonistes, 

dels trets comuns i característiques que comparteixen entre ells, i dels conflictes que es generen a partir del seu 

esforç per conservar o definir la pròpia individualitat. Aquesta temàtica existencialista, amb un marcat focus en la 

individualitat i la exclusió social, és comuna a tots els relats i suposa una nova interpretació dels contes de Calders 

respecte a les lectures en clau metaficcional, humorística i fantàstica que s’havien elaborat fins ara. Per últim, pro-

posa una lectura comparatista europea basada en l’ús de recursos narratius com l’extraordinari, l’absurd i la ironia 

al servei d’un discurs existencial.

Paraules clau: Pere Calders, existencialisme, individualitat, conflicte, societat, personatges, narrativa breu, 

narrativa catalana, literatura catalana, literatura comparada, Cròniques de la veritat oculta.

ABSTRACT:

The essay focuses on the first twelve short stories of Pere Calders’ Cròniques de la veritat oculta, as a repre-

sentative part of the whole work, and as a model for all his short stories from the exile. The objective of the study 

consists of an existentialist reading based on the analysis of the main characters, the recurrent traits and characte-

ristics that they share, and the conflicts that are generated by their efforts to preserve or define their own indivi-

duality. This existentialist theme, with a marked focus on individuality and social exclusion, is shared by all the 

stories and implies a new interpretation of Calders’ short stories with respect to metafictional, humorous and fan-

tastic readings previously developed. Finally, it proposes a european comparative analysis based on the use of nar-

rative resources such as the extraordinary, the absurd and the irony, all of them at the service of an existentialist 

discourse.

Keywords: Pere Calders, existentialism, individuality, conflict, society, characters, short stories, Catalan lite-

rature, comparative literature, Cròniques de la veritat oculta. 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1. LLEGIR CALDERS. 

“I el seu món artificial està tan ple de riquesa que 
totes les inquietuds hi tenen cabuda, pot servir de 
marc als combats més nobles, i conté, ell tot sol i 
sense afegits, una bella manera de servir la pàtria.” 
(Pere Calders, “Defensa de l’escriptor”).

La narrativa de Pere Calders ha sigut objecte de molta literatura crítica, d’anàlisis i d’es-

tudis que han establert claus d’interpretació i guies de lectura. Les lectures i les interpretacions 

han anat evolucionant i completant-se, però han preservat un punt en comú, el focus en l’insò-

lit, en la imaginació, en l’element extraordinari i en l’humor. La profusió de claus de lectura, 

unides a l’èxit de la seua obra entre els lectors catalans i la inclusió d’algunes de les seues obres 

en l’ensenyament oficial com a lectura (i per tant, lectura guiada), ha fet que les etiquetes arri-

ben al lector abans que no pas l’obra, i que aquest tinga la sensació, en llegir-lo, que ja li l’han 

explicat. I, tanmateix, totes aquestes interpretacions amb els anys han anat modificant-se fins al 

punt que avui s’admet que no acaben d’explicar del tot la seua obra, ni tampoc les característi-

ques ni el context literari de l’autor.

Afectats com a lectors per aquesta situació, assajarem una lectura de la narrativa de Cal-

ders des de zero, intentant no fer servir les claus d’interpretació acceptades i evitant aquests 

condicionants. El motiu és que, tot i que aquestes expliquen i classifiquen bona part del que 

trobem a la narrativa breu de Calders, no són del tot aplicables a tota l’obra, especialment a les 

novel·les. Tampoc ens acaben de satisfer determinades etiquetes, atés que ens semblen més res-

trictives i forçades que no pas descriptives.

3



1.1. EL FANTÀSTIC, L’HUMOR I LA METAFICCIÓ. 

“Fairy tales are more than true: not because they 
tell us that dragons exist, but because they tell us 
that dragons can be beaten.” 
(Neil Gaiman, Coraline).

Des de bon principi s’ha acollit i interpretat l’obra de Calders centrant tota l’atenció en el 

seu contingut sobrenatural, insòlit o extraordinari. Tant Bath (1987) com Melcion (1986) fan 

una classificació i una tipologia dels seus contes centrada en les característiques i la tipologia de 

l’element insòlit i extraordinari , i aquestes lectures s’han anat allargant i mantenint, tot i que 1

amb ajustos i modificacions, però sempre a partir de la reorganització i actualització d’aquests 

criteris.

També s’ha intentat encaixar dins del gènere de la literatura fantàstica, amb èxits parcials, 

desiguals i, en general, insatisfactoris. I sempre considerant l’element extraordinari com a part 

central de l’obra de Calders, especialment pel que fa a la narrativa breu. Fa l’efecte que l’ele-

ment sobrenatural o meravellós és una pedra angular de la crítica, els estudis i les lectures de la 

narrativa caldersiana. A banda de la classificació dels relats segons la tipologia de l’element ex-

traordinari o insòlit, també s’han fet taxonomies dels personatges, dels elements sobrenaturals i 

dels tòpics de la tradició fantàstica.

Melcion, Martí Olivella, Guillamon i Gregori  apunten que, tot i beure de la tradició fan2 -

tàstica tradicional, Calders fa una reinterpretació o distorsió de l’element fantàstic que el des-

lliura de l’efecte inquietant, i l’utilitza com a recurs per a altres interessos. Però el que no aca-

 Ara fem servir el terme extraordinari, però en altres moments podem fer servir fantàstic o fantasia sense seguir la defi1 -
nició que en fa Todorov, sinó el sentit tradicional i ampli del terme. Més endavant veurem que Todorov i Calders no 
lliguen en la crítica. A més, aquestes teories sobre el gènere fantàstic han quedat amplament superades, tot i que és en el 
que es basen els estudis sobre Calders fins al s. XXI. Per a una actualització d’aquestes teories sobre el fantàstic, podeu 
consultar Roas (2001) i Roas (2011), tot i que no són tampoc les teories que compartim ni seguim. De nou, han quedat 
superades o, almenys, qüestionades. Com que el fantàstic no és el tema d’aquest treball, no insistirem ni aprofundirem 
en la qüestió.

 A causa de la coincidència de cognom entre els valencians Carme Gregori i Alfons Gregori, i que citarem estudis de 2

tots dos, amb Gregori ens referirem a Carme Gregori excepte quan indiquem el contrari.
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ben de definir és quins són aquests interessos. Per a Melcion (1986), tot es basa en una dialècti-

ca entre l’imaginari i el real, representada en la dualitat del poeta i de l’agrimensor. Considera 

l’absurd i l’humor com una evasió i un distanciament de la realitat, característica que ha man-

tingut la crítica i que mirarem de relativitzar o de matisar. Melcion també en destaca la funció 

metaliterària i metaficcional dels seus relats i novel·les, establint així les tres bases que es man-

tindran, amb poques variacions, com a lectura i interpretació comunament acceptades de la 

narrativa de Pere Calders.

Aquest interés o intenció metaficcionals són reforçats per la crítica posterior dels darrers 

anys, que la identifiquen i en suggereixen un punt en comú amb altres autors europeus.  Tot i 

que no acaba de definir els termes i els punts en comú, i  només llança la proposta, Piquer 

(2003) ja apunta que “la ideologia literària del nostre autor coincidia amb alguns dels escriptors 

innovadors del seu temps”. Primer amb la interpretació que se’n fa de l’humor i de la ironia  i 3

dels jocs de mots , i dels equívocs amb sentits figurats  al servei d’un missatge. Però, com déiem 4 5

abans, continua sense definir-se quin és aquest missatge.

Els darrers estudis sobre la narrativa de Calders no han abandonat ni contradit com a 

punt bàsic “el valor i sentit de realitat i fantasia en el seu univers literari” (Gregori, 2019), però 

comencen a introduir i destacar la presència de contingut social i de crítica política i religiosa 

 Ardolino és qui recupera recentment la relació de Calders amb autors de fora de l’àmbit català, com Pirandello o Bon3 -
tempelli, no ja només per la presència de la ironia en la seua obra, sinó per l’ús d’aquesta com a recurs: “la comparació 
amb Pirandello és vàlida en el moment en què col·loquem l’humorisme com a valor de reflexió superior al còmic […]. 
Dins l’obra de Calders, els exemples coherents a aquest principi serien innombrables: és difícil trobar un text del període 
mexicà que no càpiga en aquesta definició.” Ardolino (2017), p. 53.

 “Un dels mecanismes irònics que assumirà la condició de tret definitori de Calders és la investigació a l’entorn dels 4

sentits latents del llenguatge, a través, per exemple, dels jocs de mots, de la desautomatització dels usos estereotipats o de 
la interpretació en sentit literal de mots o expressions que hom acostuma a utilitzar en sentit figurat. D’aquesta manera, 
l’autor explota els desajustaments entre llenguatge i referent i dota paraules i frases d’un sentit imprevist. L’atenció, en 
aquests casos, es concentra en la materialitat del llenguatge i deixa al descobert l’arbitrarietat de la relació entre els mots 
i les coses, alhora que produeix un efecte de resemantització perquè obliga a considerar des d’una òptica inhabitual la 
designació de la realitat”. Gregori (2016), p.174

 Campillo (2003) també destaca “la tendència precoç de l’autor al joc entre els sentits literals i figurats del llenguatge”.5
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en alguns dels seus contes , tot i que el contingut social no és analitzat com un element general 6

i comú a tota l’obra, sinó que és plantejat com esporàdic en algun relat puntual. Anteriorment 

ja s’havia assenyalat el missatge polític, sempre vinculat al tema de l’exili.

Carme Gregori (2019) i Alfons Gregori (2015), fan un pas més, i plantegen si tot aquest 

armament sobrenatural i meravellós no està al servei en alguns contes d’un missatge polític i 

intel·lectual per a criticar el cientifisme positivista i la reivindicació de l’art i la literatura com a 

alternatives gnoseològiques i com a oposició al pensament religiós.

Val a dir que declaracions del mateix Calders, com “hi ha, fortíssim, el desig de descansar 

en literatura dels “missatges socials”,  els “missatges polítics”,  els “missatges religiosos”,  i  els 

“missatges poètics”,  (Calders, 1958, p.14) no han ajudat a fer que la crítica s’aboque a buscar un 

contingut polític i social en la seua obra .7

1.2. PROPOSTA DE LECTURA. 

Cause it's a bittersweet symphony this life.
Trying to make ends meet, 
you're a slave to the money then you die.
I'll take you down the only road 
I've ever been down
You know the one that takes you 
to the places where all the veins meet.
No change, I can't change, 
I can't change, I can't change,
but I'm here in my mold..
(The Verve, Bitter Sweet Symphony).

 Recentment han aparegut alguns estudis des d’un punt de vista més psicològic, on s'aborden gènere, homosexualitat i 6

feminisme en alguns contes. Maestre (2016). Però els esmentem només de passada perquè els considerem interpretacions 
forçades i les conclusions a les quals arriba són del tot contràries a les nostres, sobretot en el tema del gènere i del paper 
de la dona.

 Tot i que hi és de manera molt evident en tota l’obra de Calders (tant en l’obra literària com en l’obra gràfica). Un 7

exemple molt explícit és “La revolta del terrat”. De tota manera, les declaracions de Calders que citem, on es mostra 
recelós davant d’una explicitat de missatges polítics, socials, religiosos i poètics en literatura, caldria interpretar-les en el 
context de les polèmiques literàries durant la dictadura, en què Calders es va mostrar ben actiu. El seu posicionament 
era de protesta davant del caràcter programàtic del realisme històric defensat per Joaquim Molas, que reivindicava no 
només un compromís polític i nacional per part dels autors, sinó una explicitat d’aquest compromís en literatura, i es 
decantaven per unes estètiques literàries determinades que no eren les de Calders.
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Partim de la base que intentarem una lectura sense els apriorismes de les claus i les lectu-

res que la crítica ha proposat fins ara. 

Hi ha afirmacions de la crítica que s’han acceptat i han esdevingut etiquetes que una lec-

tura primera de Calders ja refusa o considera injustes, com ara: considerar els personatges “cari-

catures humanes”, personatges plans sense voluntat (Melcion, 1986, p. 34), passius i víctimes, en 

un enfrontament continu amb l’acceptació de la “realitat màgica”, la fantasia i el somni. Això és 

un tòpic que cal superar, i intentarem fer-ho en aquest treball. De tot plegat, ens quedem amb 

la idea de l’enfrontament continu.

Intentarem desprendre’ns també del paper central que se li ha donat a l’insòlit i a l’extra-

ordinari, i d’interpretar la seua obra a partir de les convencions del gènere, ja que intuïm que 

aquestes convencions i la tradició literària mateixes són més importants per a la crítica posteri-

or que no pas per a l’autor. O que, almenys, no se sent subjecte a aquestes convencions ni fa 

l’esforç per adaptar-s’hi o complir-ne els requisits.

Davant de totes aquestes teories centrades i construïdes sobre aquests elements i funci-

ons, sorgeix la qüestió de si totes aquestes característiques són comunes i generals en l’obra de 

Calders o si només apareixen en algunes obres. I encara apareix una qüestió posterior: si sense 

aquesta defensa de la imaginació, sense aquests elements fantàstics, sense l’humor i la ironia, i 

sense l’absurd, tota la seua obra seguiria tenint algun sentit i se sostindria sense aquests ele-

ments que s’han considerat bàsics. Perquè si fóra així, estaríem parlant d’un accessori, d’un re-

curs o d’un tema secundari, i no de la base en què se sustenta la narrativa de Calders. No parla-

rem gaire més del fantàstic ni de l’extraordinari. No perquè no hi siga, sinó perquè no és neces-

sari per a aquest treball. I, a més, intentarem fer una lectura on la fantasticitat no és determi-

nant ni necessària per a donar-li sentit i significat.

Hem triat Cròniques de la veritat oculta perquè, a banda de ser un dels reculls més impor-

tants de relats de Calders, està a l’inici de la literatura mexicana, però també inclou alguns con-

7



tes escrits abans de l’exili. La lectura que proposem de Calders, doncs, a diferència de les que 

hem vist fins ara, no és continuista respecte a les anteriors, ja que no es basa en els elements i 

recursos narratius, sinó en el tema i, sobretot, en la psicologia i característiques dels personat-

ges, especialment dels protagonistes. 

Per aquest motiu, centrarem la proposta de lectura en una anàlisi del pilar central, dels 

protagonistes, assenyalant i descrivint les característiques comunes i els canvis i transformaci-

ons que experimenten en els relats. Hem abreviat i condensat considerablement l’anàlisi dels 

personatges secundaris, dels patrons de comportament i conducta, de la naturalesa i funció dels 

incidents, i de la societat i el destí com a entitats o presències antagonistes, per les limitacions 

a què el format del present treball acadèmic ens obliga. Haurà de ser considerat, doncs, com un 

estudi introductori d’allò que seria una nova proposta de lectura en clau existencialista de tota 

la literatura de Calders.

Hem hagut de limitar també les citacions i referències als dotze primers contes del recull 

pel mateix motiu. I no hem triat els contes a l’atzar ni hem caigut en la temptació d’analitzar 

aquells que foren més representatius del que volíem explicar. La tria comprén els dotze relats 

que formen “La imprevista certesa”, la primera part de Cròniques de la veritat oculta, això és “El 

desert”,  “La ratlla i  el  desig”,  “La consciència,  visitadora social”,  “El principi de la saviesa”, 

“L’any de la meva gràcia”, “La ciència i la mesura”, “La revolta del terrat”, “La clara consciència”, 

“L’home i l’ofici”, “Coses de la Providència”, “El Teatre Caramar” i “La clau de ferro”.

El seu contingut no només és prou representatiu de la resta de l’obra, sinó que la seua si-

tuació al principi del recull formant un bloc no és aleatòria ni casual. “La imprevista certesa” 

estableix un patró modèlic de la totalitat dels casos que exposarem, que es repetiran amb varia-

cions i represes en les altres dues parts del llibre, fins a representar la pràctica totalitat de pos-

sibilitats. La resta de relats reprén aquests elements, i experimenta, amplia o aprofundeix en 

algun dels seus aspectes. La tria del corpus, per tant és parcial per exigències del treball acadè-

mic, però no és atzarosa ni fortuïta. La part analitzada in extenso és representativa del conjunt i 
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en concentra el sentit; per aquest motiu ens hem permés mantenir el títol de Cròniques de la ve-

ritat oculta en el nostre treball, malgrat centrar-lo només en una part que és modèlica del con-

junt.
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2. EL PROTAGONISTA COM A INDIVIDU. 

“L’important no és mantenir-se viu, sinó mantenir-
se humà”. 
(George Orwell, 1984).

La clau d’interpretació de Calders, des del nostre punt de vista, rau precisament en els 

personatges, especialment en els protagonistes; en una sèrie de característiques comunes a tots 

ells, en les percepcions que tenen d’ells mateixos com a individus, del lloc que ocupen al món, i 

en com reaccionen davant d’aquestes percepcions que els generen dubtes i angoixes. Aquests 

dubtes, angoixes i presa de decisions existencials comunes a tots els protagonistes ja ens allunya 

de la concepció de personatges plans sense voluntat que s’ha acceptat fins ara. Són personatges 

de contes, de relats breus, però dubten i evolucionen psicològicament com ho fan els personat-

ges de novel·la.  Cap protagonista acaba el conte amb la mateixa condició amb què el va co-

mençar. Creixen com a humans, reflexionen, encerten, -i més sovint- s’equivoquen però, sobre-

tot, prenen decisions que afecten la seua condició i la relació que tenen amb els altres. Resulta 

difícil sostenir la consideració de caricatures o personatges plans des d’aquest punt de vista. 

És cert que sovint veiem el resultat de les seues reflexions amb fets més que no amb dis-

cursos filosòfics -que també hi són-, i que són els seus actes els que millor els defineixen, més 

que no les valoracions d’un narrador que normalment no aprofundeix gaire en l’avaluació o des-

cripció psicològica dels personatges. Aquesta decisió de Calders respecte al narrador activa la 

participació del lector davant de l’actitud passiva del narrador i, a més, implica un acostament 

al narrador passiu que inaugura Kafka (el grau zero, que defineix Barthes). Però la no-interven-

ció del narrador no fa que els personatges queden dibuixats menys nítidament. I, sobretot, que 

el narrador estiga centrat en el comportament dels protagonistes i evite contínues reflexions 

sobre la psicologia, no implica que aquests no tinguen un món interior ric i complex que, de 

fet, sempre es complica més i més a mesura que avança el conte. 
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Tanmateix, no es pot negar un cert maniqueisme en l’esperit dels personatges, rotunda-

ment evident en els secundaris, però també en els protagonistes, que tendeixen a valoracions i a 

actuacions absolutes, on les subtileses i les mitges tintes no tenen cabuda. Això és una constant 

en Calders. Però, tanmateix, això no nega ni contradiu un conflicte interior present en la totali-

tat dels protagonistes i uns dubtes existencials de gran transcendència propis de la tragèdia. I 

com en tota bona tragèdia, un cop presa una decisió, aquests dubtes complexos i intensos do-

nen pas a una acció directa i en termes absoluts, sovint sense possibilitat de tornar enrere. Les 

conseqüències de les accions també són tràgiques per l’amplificació dels resultats més enllà del 

que hom podria esperar. Els personatges de Calders són rics en matisos i complexitat interna, 

però aquesta riquesa ha de ser intuïda pel lector, perquè el narrador només ens descriu la part 

externa, les accions, i té una tendència a dibuixar-los, metafòricament parlant, amb traç gruixut 

però precís, emprant només el blanc i el negre. No podem evitar recordar com l’Avel·lí Artís-

Gener defineix el seu estil com a dibuixant: “Com a dibuixant caricaturista, [Calders] introduïa 

entre nosaltres un estil molt peculiar, que tractava els ninots amb una gran senzillesa formal i 

amb un estalvi definitiu d’accessoris. I, encara, els caracteritzava una excel·lent dosificació de 
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blancs i negres […].” Kalders & Tísner (1991), p.16. Evidentment, parla de l’estil gràfic de Cal-

ders, però aquesta descripció resulta del tot adient a la seua producció literària també.8

Malgrat aquesta senzillesa parca, l’absència de subtileses i de tons intermedis, l’humor (o 

millor, la ironia) amb què són descrits i interpretats pel narrador, tenim la impressió clara i in-

variable que els personatges de Calders no són feliços. Si aprofundim i som capaços de veure 

més enllà de l’humor càustic, com faríem amb el riure del pallasso, descobrirem que, en realitat, 

els personatges de Calders són profundament infeliços i desgraciats. Els que no ho són de pri-

meres, se’n tornen a mesura que avança la trama. Els que ho són de primer moment, tenen més 

 Tindrem ocasió de repassar algunes il·lustracions de Calders, i en totes veurem aquest estil marcat per l’absència de 8

tons intermedis i d’accessoris. El vessant del Calders ninotaire, de Kalders, no hauria de ser anecdòtic i mereix possi-
blement un estudi, no només per l’estil gràfic i per com és de coherent amb l’estil narratiu de l'obra literària, sinó també 
per l’ús que en fa de la ironia i l’absurd com a mecanismes per a articular un missatge seriós i concret. Aquesta il·lustra-
ció sobre la situació d’angoixa entre la població a causa de les constants alarmes per bombardejos que al final no es pro-
duïen durant la guerra, inclou alguns dels elements i temes que tractarem en aquest treball. El joc lingüístic i de literali-
tat que implica falsificar una falsa alarma. L’humor i l’absurd sobre un tema greu i seriós. L’ambient urbà. Un improba-
ble personatge culpable d’una situació on la culpa no és aplicable, indefens i desorientat, que esdevé víctima involuntària 
d’una situació que no pot controlar i és processat pel sistema. El joc gràfic de blancs i negres. I la hipercorrecció passiva 
davant de la situació absurda per part dels secundaris, que tracten com a normal que algú puga esdevenir culpable 
d’una falsa alarma de bombardeig. Kalders i Tísner (1991), p. 62. 
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possibilitats d’acabar pitjor que al principi, més que no pas de millorar. I els que creuen haver 

trobat la felicitat o almenys la placidesa, no l’arriben a gaudir, víctimes de dubtes o recances. 

Això és un fet comú en tots els protagonistes dels contes de Pere Calders (i pràcticament de 

tota la seua obra literària), i podríem definir-ho com una constant anti aristotèlica de les trames 

de Calders. És a dir, els protagonistes no van de l’infortuni cap a la fortuna en l’evolució de la 

trama, i sovint tampoc en sentit invers, sinó que el patró habitual sol ser de l’infortuni a una 

situació encara pitjor. D’altra banda, el motiu de la seua infelicitat no rau tant en la seua condi-

ció o circumstàncies, com en els seus dubtes existencials i en les accions que aquests els fan 

emprendre. Són personatges amb greus dilemes existencials, que se senten disconformes o in-

còmodes amb el lloc que ocupen al món, o amb el destí que els ha tocat.

L’argument de cadascun dels contes, simplificant molt, és el pas d’un personatge descrit 

amb blancs i negres, com tan bé descriu Tísner, gairebé un arquetipus, que sempre ha sigut fidel 

al paper que li ha tocat interpretar, fins a esdevenir una persona complexa en el seu món interi-

or, que esguerra o es queda sense el guió escrit d’antuvi, o amb recels i dubtes respecte al paper 

que li ha tocat representar. Un bon dia decideix ignorar aquest guió o, simplement, es veu for-

çat a fer-ho per un imprevist (els incidents que tractarem més endavant). Metafòricament, els 

protagonistes de Calders s’acoloreixen durant el transcurs de la narració, perdent en gran part 

el retrat en blanc i negre que els definia i que defineix als que l’envolten. I això esdevé en la me-

sura que dubten i intenten (per regla general, de manera infructuosa i catastròfica, no ens enga-

nyem) ser amos del seu destí o, en els casos menys ambiciosos, almenys poder intervenir-hi.

Aquesta amplitud de mires que contrasta amb la resta de conciutadans, aparició de nous 

dubtes o ambicions que els altres no contemplen, o resiliència a no perdre quelcom que els és 

preuat, els porta a prendre una decisió sobre ells mateixos o els genera dubtes sobre el que eren 

o creien ser. La capacitat de decidir i dubtar, per seguir amb la metàfora cromàtica anterior, els 

acoloreix entre un contínuum de personatges monocroms. Això els converteix en diferents i 

discordants entre els seus. A tots els contes es produeix una dissonància per part del protago-
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nista, siga per una acció o per un pensament; a tots els contes passa quelcom que separa el pro-

tagonista de la resta, i això ho inicia tot. Aquesta dissonància implica separar-se de la multitud 

uniforme formada per arquetipus més que no pas per individus. I quan això ocorre, passen co-

ses. Definim-ho així, de moment: passen coses. 

Tot seguit analitzarem les característiques dels personatges protagonistes per a veure si 

realment es repeteixen i segueixen uns patrons. Ho farem basant-nos en el que són de bon 

principi, en l’evolució que experimenten, i en les seues reaccions i actituds respecte a totes dues 

coses. Si aquesta categorització no sembla del tot ortodoxa, observarem que resulta ben pràcti-

ca,  perquè els  protagonistes semblen arquetipus però escapen de categoritzacions estrictes. 

Possiblement, aquest és el principal nexe d’unió que comparteixen, el tret comú més impor-

tant. Són personatges que, per un motiu o altre, no encaixen. Els uns perquè no volen (els que 

menys), i els altres perquè no poden o no els és permés. Més endavant analitzarem qui els ho 

impedeix o dificulta.

2.1. CONDICIÓ. 

“Poeta i fangador só
I en tot faig feina ben neta, 
Que fango com un poeta
I escric com un fangador”
(Jacint Verdaguer).

Amb tres arquetipus inicials classifiquem grosso modo la naturalesa de tots els protagonis-

tes; tot i que, com anirem veient al llarg del treball, tot és bellugadís des d’un punt de vista ca-

tegòric. Classificarem els personatges segons la relació i encaix que tenen en la societat i en el 

context en què viuen, tenint en compte la seua condició, naturalesa o estatus. És a dir, la seua 

situació respecte a la societat en què viuen en el moment d’iniciar la història, abans que no pas-

se cap succés, canvi o decisió que puga canviar aquesta realitat: com eren els personatges abans 
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de veure’s afectats per la trama del relat. Determinat el punt inicial, tindrem una base per a va-

lorar posteriorment l’evolució experimentada i el paper del personatge en aquesta. En el procés 

de descriure aquestes categories observarem que van apareixent una sèrie de trets recurrents i 

característics en els protagonistes, i també de rols concrets, que inevitablement dibuixaran un 

retrat robot amb elements comuns a tots els protagonistes (passarà el mateix, com veurem més 

endavant, amb els personatges secundaris). Això crea un efecte de predicció en el lector, que en 

certa manera ja coneix els protagonistes que van apareixent, i que és explotat com a recurs per 

l’autor.

2.1.1. L’home gris. 

“Sol de llauna, cel de glaç
dins el calaix d'un armari,
draps de dona i un infant
amb un regust enigmàtic,
ve de néixer, està sorprès,
té uns grans ulls Modigliani,
absents, tristos, verds i oberts
i una vida fins que els tanqui.
És l'home estàtic, la tristesa el té corprès,
les orenetes faran nius als seus cabells.”
(Pau Riba, L’home estàtic).

Amb el nom d’home gris, anomenem aquells personatges antiherois que no destaquen 

d’entre els seus proïsmes, ciutadans mitjans perfectament adaptats i complidors de les normes 

socials i legals, amb una feina discreta i sense èxits remarcables. Persones de classe mitjana bai-

xa urbana, de professió no liberal amb tendència a l’escriptori i l’oficina, que no es fan de notar 

per cap motiu, discrets en tots els aspectes de la seua vida, que no creen problemes i que no 

acumulen ni grans èxits ni grans fracassos. El que en diríem el prototipus de ciutadà assalariat 

de classe mitjana urbana. La principal característica seria que no destaca ni vol destacar. Si bé 

no és necessàriament l’arquetip de covard, sí que s’acosta molt al concepte històric d’imbelles. 
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L’ofici definirà profundament la natura i les principals característiques i motivacions del perso-

natge. Oficis amb poques expectatives i emocions aniran lligats a protagonistes de trets abúlics 

i poca ambició que recordaran l’arquetip del fracassat .9

Però en aquesta categorització dels  protagonistes,  ja  trobem el  primer escull:  malgrat 

complir la major part dels trets definitoris de la categoria, no trobarem ni un sol exemple de 

protagonista gris i anodí en els contes de Calders, o almenys no de manera absoluta. Això no 

contradiu la classificació, que és purament pragmàtica; de fet, aquest serà el joc i la constant en 

tota l’obra, convéncer al lector que es troba enfront d’un arquetipus, per a després revelar que 

el personatge no encaixa en la categoria. 

De fet, de protagonistes “home gris” reals n’hi ha ben pocs als contes de Calders, tot i que 

la impressió és que aquests són els personatges més habituals en els relats. Aquesta sensació 

possiblement prové dels personatges secundaris, on aquest arquetipus sí que és habitual, i del 

fet que la major part dels protagonistes estan tocats en major o menor mesura per una medio-

critat grisa. Però en el cas dels protagonistes es tracta d’un vestit gris de normalitat que tapa i 

amaga l’extraordinarietat de la persona que el vesteix. Aquesta és la principal diferència entre 

els protagonistes i els personatges secundaris de Calders: els secundaris són el que semblen, 

mentre que els protagonistes no ho són mai, tot i que l’autor juga a fer-nos creure que el perso-

natge és tan uniforme com els secundaris; el presenta com un d’ells i en ressalta les característi-

ques de normalitat, incidint en els trets més banals. Hi ha un esforç conscient per presentar el 

personatge com una persona normal. Massa normal i tot. Evidentment, una vegada el lector 

coneix les regles d’aquest joc es produeix l’efecte predictiu i pot reinterpretar els protagonistes 

segons el mateix patró de falsa aparença i ambigüitat.

Per a crear aquest contrast, Calders incidirà sovint en la normalitat dels trets, de la perso-

nalitat, de l’origen i de l’ocupació dels personatges, arribant a hiperbolitzar-la fins a esdevenir 

banal i anodina. Hi ha un ús hiperbòlic d’aquesta mediocritat que envolta tots els protagonis-

 Aquesta mena d’oficinistes grisos com a protagonistes ens recorda, una vegada més, la literatura de Kafka.9
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tes; més endavant observarem que gairebé tots els protagonistes estan descrits amb trets que 

remarquen aquesta condició, fins i tot els més extraordinaris i inversemblants.

Així, el que segons la seua descripció identifiquem com un arquetipus d’antiheroi, anti 

prometeic, de ciutadà mitjà i discret sense gens d’interés ni ambició, acaba amagant una volun-

tat immensa, capaç de retenir la vida en un puny quan li arriba el moment decisiu:

“L’expressió del seu rostre, que no havia suscitat mai cap interès […].” (“El de-

sert”, p. 21). 

O bé contrasta l’anunci d’una gràcia, d’un do, en una persona del tot anodina i mediocre i 

en absolut extraordinària. De fet, l’existència d’aquesta gràcia és l’únic d’extraordinari en el 

personatge, mentre que la resta de característiques que el defineixen són exageradament banals:

“[…] la meva sang ha estat sempre una cosa tan diluïda, que era la carn la que 

s’encomanava el fred […].” (“L’any de la meva gràcia”, p. 71).  

Potser per aquest motiu la gràcia tarda tant a manifestar-se i, quan ho fa, ho fa d’una ma-

nera tan prosaica que genera més decepció que sorpresa. Aquesta banalització de l’extraordinari 

serà recurrent.

Sembla doncs, que aquest vel de normalitat serveix per a amagar trets extraordinaris que 

acaben revelant-se durant la trama del relat i que seran el motor narratiu del conte. A més, el 

contrast entre mediocre i extraordinari crea una complexitat en el personatge i, sobretot, esta-

bleix la base del desequilibri entre què és i què hauria de ser.

2.1.2. L’afortunat.  

“[…] your life is your life.
know it while you have it.
you are marvelous
the gods wait to delight
in you.”
(Charles Bukowski, The laughing heart). 
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Personatges que no només estan ben integrats dins la societat, sinó que en són membres 

destacats, o bé malden per ser-ho. No només encaixen en ella, sinó que en treuen partit de la 

seua posició. Si l’home gris era un personatge que no destacava d’entre la resta, l’afortunat en 

destaca positivament, i  gaudeix d’una posició còmoda i privilegiada, sense preocupacions ni 

problemes. Si l’home gris és un personatge que estableix el seu lloc dins la societat sense desta-

car-hi, sense grans èxits o fracassos, l’afortunat és algú que també té el seu lloc en la societat, 

però al lloc de l’elit, envoltat d’èxit i fortuna, i és respectat i acceptat per tothom. Uns són rics 

per herència i altres han sigut afavorits per la fortuna; però també hi ha altres que, sense tindre 

un extraordinari capital material, han vist complerts els seus desitjos o pretensions, envoltats 

per una aurea mediocritas.

Tot i que són personatges ben vistos i respectats dins la societat, i sovint els veiem trac-

tats amb servilisme i devoció per la resta de personatges, no deixa de percebre’s una certa iro-

nia i menyspreu en el tractament que reben per part del narrador. Trobarem mencions cons-

tants sobre com els afavoreix la vida i la fortuna, però en contrast amb mencions ocasionals a la 

dubtosa moral o origen de la fortuna, especialment quan és econòmica. Fa l’efecte que el narra-

dor vullga donar a entendre que si han destacat i reeixit és perquè el comportament i l’ètica 

d’aquests personatges sovint “trampeja” i troba la lletra petita i les escletxes per a prosperar i, 

sobretot, per a maquillar i empolainar una moral dubtosa que és capaç de seguir les més estric-

tes normes socials. La ironia juga un paper important en la creació d’aquests contrastos entre 

respectabilitat i moralitat. Traspua un grau no gaire subtil de crítica social entre el contrast i 

sovint oposició entre ètica i civilitat, amb personatges que manquen de la primera i que són un 

exemple de la segona. En certa manera, una desconstrucció ètica o moral de l’arquetipus del 

noble, però també del nou-ric i del burgés. Un bon exemple d’aquesta crítica, el trobarem tant 
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en  el  personatge  d’una  vinyeta  publicada  a  l’Esquella  de  la  Torratxa  l’any  1937,  del  mateix 

Calders , com en la descripció del protagonista d’“El principi de la saviesa”:10

“Aquell any de la guerra central vaig fer-me ric. Especulant amb coses tan in-

nòcues com el suro i el cartó, fent números i posant-hi els cinc sentits, vaig trobar-

me amo de mig milió de la moneda més alta.” (“El principi de la saviesa”, p. 47). 

De personatges d’aquest tipus, afavorits per la fortuna material, amb una vida despreocu-

pada i plaent, en trobarem molts en els relats i, a diferència de l’home gris, seran descrits amb 

més defectes morals que virtuts, però sempre seguiran les normes socials, els habitus i les eti-

quetes que requerisca cada situació:

“El milionari va anar a rebre’ls a l’estació, amb una carrossa de vuit cavalls, els 

oferí el grapadet de sal i les tres monedes que eren d’ús i costum per a expressar 

cortesia en aquella regió i els acompanyà a casa seva.” (“La ciència i la mesura”, p. 

79). 

Aquests personatges es veuen tocats per l’aurea mediocritas:

 De nou, paral·lelismes i semblances entre els personatges i les situacions de l’obra literària i l’obra gràfica. Kalders i 10

Tísner (1991), p. 103. 
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“Un ciutadà insignificant, a qui una regular fortuna posava a cobert de les pre-

ocupacions materials, experimentà el desvetllament d’una ambició que l’impulsava 

a significar-se, i es va inventar un artifici amb el qual, al principi, reeixí.” (“La clau 

de ferro”, p. 152).  

Els afortunats no sempre ho són pel fet de disposar d’un capital econòmic extraordinari; a 

vegades simplement els permet tindre una vida tranquil·la. Això, per si mateix, no abocarà al 

personatge a  cap conflicte ni  causarà  una reacció,  però sí  que ho farà  la  percepció que té 

d’aquesta fortuna. Ho tractarem més endavant. Al principi introduíem que els personatges de 

Calders no són feliços, per tant, ja podem introduir que, si bé la bona fortuna i l’èxit no gene-

ren cap conflicte per ells mateixos, la felicitat i la satisfacció que se’n puga derivar sí que esde-

vindran un problema:

“Me’n recordo molt bé: feia dos anys que hom m’havia comunicat un augment 

de sou i era ben feliç, tan feliç que semblava mentida en una època com ara aque-

lla.” (“Coses de la Providència”, p. 127).  

Ser millor que els altres o gaudir d’una posició avantatjada, en definitiva, no és un pro-

blema; cadascú té el lloc que li correspon, i el d’uns és millor que el d’altres. El que sí que supo-

sa un problema i crea una alteració de l’establert és creure’s diferent de la resta i, en definitiva, 

voler més del que correspon, com veurem més endavant, o voler alterar les regles del joc, que 

són molt estrictes. Al següent apartat, veurem l’exemple més clar que el que crea una reacció i 

un conflicte, i engega la història, no és ser diferent, sinó creure’s diferent i, sobretot, decidir 

ser-ho.
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2.1.3. L’inadaptat. 

“Le Poête est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.”
(Baudelaire, “L’albatros”).

Aquesta categoria acaba de confirmar que el conflicte es crea pel comportament i no per 

la condició, origen, classe social, ètica o moral. El conflicte es crea quan es trenquen les regles 

del joc. I són unes regles que donen cabuda a tothom, però que són molt estrictes i rigoroses 

amb les infraccions.

Ací encabirem aquells personatges que per la seua naturalesa o condició pressuposaríem 

fora de la societat, o bé marcats com a diferents, inadaptats o marginats. O, si més no, difícil-

ment representarien el ciutadà prototípic. Almenys segons una societat tan estricta i tancada 

com la que ubica els relats de Calders: assassins, tocats per una gràcia, estrangers en una socie-

tat on el forà és vist sempre amb recel, o inventors que tenen més d’alquimista que d’investiga-

dor.

En aquesta categoria l’ofici defineix molt el personatge, en condiciona el comportament i 

també unes pautes de conducta pròpies que responen completament als arquetipus literaris i 

culturals. Els oficis són tractats seguint el model arquetípic. Són la principal categoria d’arque-

tipus entre personatges i, alhora, són el factor de més importància a l’hora de definir-los. Així, 

en aquesta categoria veurem exemples molt identificables dels arquetipus de l’estranger, del 

bàrbar, de l’elegit, del savi, però també del poeta romàntic, aïllat en el seu propi món, al marge 

de normes socials, ignorant i maldestre en societat. Evidentment, Calders s’encarregarà de des-

fer la imatge tradicional d’aquest arquetipus i, tot jugant amb el que coneixem d’aquests ele-

ments tradicionals, crearà un personatge amb un peu dins i un fora de l’arquetipus; i d’aquest 
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conflicte entre encaixar o no en l’arquetipus, entre el que se suposa que hauria de ser i entre el 

que és, en bastirà la història.

També entre els inadaptats es produirà el contrast. I aquest contrast consistirà en la para-

doxa que els personatges que pressuposem més asocials o que haurien de tindre més dificultats 

a l’hora d’encaixar en el sistema, solen ser els ciutadans més exemplars, demostrant una vegada 

més que el fet de no encaixar en la societat és determinat per les actituds i pels comporta-

ments, i no pas per la condició, naturalesa o origen.

L’assassí professional Depa Carel·li té una professió segregada i perseguida per la societat, 

però és presentat com un professional seriós i rigorós. Segueix un estricte codi ètic i unes nor-

mes socials impecables que van més enllà de la professionalitat i que hauríem de qualificar de 

civilitzades. A banda d’això, el mateix narrador el presenta com a posseïdor d’una gran educació 

i consideració . És un personatge ben complex, i en tornarem a parlar d’ell:11

“un raig de bonhomia il·lumina l’esperit de Depa Carel·li, l’assassí.” (“La cons-

ciència, visitadora social”, p. 41). 

En els personatges secundaris, trobarem arquetipus de bons bandits similars, com el lla-

dre d’“El principi de la saviesa”. En tots aquests exemples, quan no s’expliciten les seues virtuts 

morals, se’n destaca la seua correcció i bones maneres. Són políticament correctes.

Hi ha un contrast ben evident entre personatges distingits socialment amb una moral i un 

codi ètic discutible, i personatges poc o mal considerats socialment, amb una moral i correcció 

impecables. Paradoxalment, tots aquests personatges que a priori consideraríem naturalment  

apartats, o exclosos de la societat, acaben esdevenint els exemples més clars de comportaments 

amables, civilitzats, educats, i més dòcils amb el lloc que els ha tocat ocupar. Els personatges 

 Aquesta dualitat recorda la d’alguns antagonistes de la tradició literària romàntica on conviuen maldat i gran refina11 -
ment o educació en un mateix personatge. Avui en dia, amb menys incidència en la reflexió entre el bé i el mal, ha esde-
vingut un tòpic recurrent en literatura i, especialment, en cinema i televisió, amb protagonistes amb una moral adaptada 
al seu ofici d’assassí, que es dediquen a la tasca professional amb gran mètode, dedicació, deure i serietat. Aquesta con-
cepció moderna més desvinculada de la reflexió moral, ens recorda molt a Depa Carel·li, i ja ha esdevingut habitual la 
figura de l’assassí civilitzat com a protagonista, que com a personatge literari i cinematogràfic ha perdut part de la força 
que tenia i s’ha allunyat de l’arquetip tradicional de monstre bell per fora i lleig per dins.
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més afavorits, per contra, tendeixen a buscar un canvi per voluntat pròpia. Per últim, els homes 

grisos es veuen forçats a prendre decisions empesos per les circumstàncies. La inversió d’expec-

tatives és una constant en cada aspecte de l’obra de Calders.

Un altre exemple d’ofici que marca i defineix el personatge és l’inventor de “L’home i l’ofi-

ci”, que s’apropa molt a la figura del poeta romàntic, aïllat en el seu propi món, vivint al marge 

de normes socials i maldestre en societat. Ésdevé un arquetipus literari en si mateix, definit pel 

seu aïllament voluntari:

“Hi va haver un inventor —l’apologia del qual figurarà aquí— que va fer la 

total dedicació del seu esforç al millorament de l’art de viure. Tenia una vocació 

que no es distreia i una fantasia lleial […].” (“L’home i l’ofici”, p. 114).  

Aquest personatge és del tot inepte socialment i no encaixa en absolut, contrastant pro-

fundament el seu coneixement científic i la seua habilitat creadora amb la inhabilitat i incom-

petències més absolutes pel que fa als costums i les normes socials . I si no les desconeix o no 12

n’és hàbil, les ignora o en viu al marge.

“La senyora va saludar-lo amb un gest de cap i li preguntà: 

—Que no heu portat flors per a la nena? 

—No. Calia fer-ho? 

—I tant!” (“L’home i l’ofici”, p. 120).  

Aquesta desubicació del personatge, aquest ser maldestre socialment, és mal rebuda per la 

societat, però és més pel seu comportament, per la despreocupació envers les normes socials 

més bàsiques, que per l’ofici en si mateix. I això li suposa el descrèdit per part dels personatges 

secundaris de les seues habilitats i valors. Els grans èxits que ha assolit com a científic i inventor 

no tenen cap mèrit per als ciutadans amb què tracta, en la mesura que no tenen cap valor ni 

aplicació social ni són quantificables.

“—No ho oblido pas; teniu diners, jove? 

 No podem evitar recordar L’albatros de Baudelaire.12
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L’inventor, instintivament, es posà els dits a la butxaca de l’armilla, però tota la 

família alhora va advertir-li que es referien a la seva posició. 

—Tinc moltes possibilitats —respongué—. Sóc inventor. 

—Inventor de què? 

—De petites coses de gran utilitat. 

—I rendeix beneficis, això? 

—No pot considerar-se des d’aquest punt de vista. Essencialment, es tracta 

d’una funció social. 

El pare respongué que amb allò no es podia muntar casa, i l’inventor, a mitja 

veu, opinà que tot ajudava.” (“L’home i l’ofici”, p. 120).  

Observem, però, a l’inici del relat, la diferència amb què el narrador el presenta respecte 

als protagonistes afortunats, dels quals remarca sempre les mancances morals. Des d’un primer 

moment el científic és presentat, tot destacant-ne les virtuts, com un inventor de coses que fan 

la vida millor i més fàcil. Per tant, l’aplicació de la seua ciència no és pas abstracta, sinó ben 

pragmàtica i concreta. No obstant això, ser científic, artista, viatger o poeta, no és un valor per 

a la societat que descriu Calders.

Trobem també els personatges que no són definits pel seu ofici, sinó per la condició o per 

l’origen. A “L’any de la meua gràcia”, el protagonista és escollit i assenyalat per a ser diferent des 

del naixement, marcat per una gràcia:

“un persignador va descobrir-me una gràcia al paladar. […] al mig del meu 

paladar, podia descobrir-s’hi la forma d’una creu, senyal d’haver estat escollit per 

alguna puixant divinitat per realitzar qui sap quines grans empreses.” (“L’any de la 

meva gràcia”, p. 69).  

Ja naix elegit i, per tant, diferent. Si no fóra per això, encaixaria completament en la cate-

goria de l’home gris. La seua actitud, però, serà molt recelosa sobre aquesta condició i sobre la 

seua diferència, que en cap cas és percebuda positivament o com un avantatge:
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“tot això de les gràcies al paladar ha tingut, des de temps remotíssims, uns 

greus inconvenients que estalvien d’engrescar-se massa amb els avantatges. No és 

pas que la part favorable sigui negligible, perquè l’afavorit amb aquest do sobrena-

tural ve un moment que pot fer miracles, o averanys, o sumir la seva matèria en 

aquests èxtasis corporals en el transcurs dels quals l’esperit sondeja les regions més 

alades dels somnis. I és que ha resultat sempre que molt pocs d’aquests infants pos-

seïdors de la gràcia han arribat a homes; potser (m’aventuro a formular hipòtesis 

en un terreny tan arriscat) el destí de la majoria dels tendres benaventurats té el 

camí marcat a l’altre món.” (“L’any de la meva gràcia”, p. 69). 

Un bon exemple de personatges condicionats pel seu origen, que acaba definint-los més 

que no pas els seus trets individuals (o si més no, els trets individuals es veuen fortament condi-

cionats per tòpics del seu origen), és “La revolta del terrat”, un relat coral on tots els protago-

nistes són estrangers. Però aquesta és una història especial, on cada personatge esdevé l’estere-

otip de ciutadà del seu determinat país, com un teatre de la història que s’està vivint en aquell 

moment a l’Europa de la Segona Guerra Mundial. Té un profund contingut polític que caldria 

estudiar més a fons des d’un punt de vista antropològic i polític, representat en un escenari que 

és un edifici poblat per europeus migrats. És un conte d’estrangers, transportats tots ells a una 

comunitat on no es relacionen amb locals. Però des del moment en què tots ells són estrangers, 

deixen de ser-ho en certa manera, i encarnen l’estereotip del seu país, arquetipus nacionals. In-

terpreten el paper del seu país en aquest teatre.

“I li va quedar una casa tan europea, que va atreure principalment estrangers 

d’aquella part del món. Hom va estendre contractes d’arrendament a txecs, polo-

nesos, alemanys, russos, a un italià i a uns quants jueus de nacionalitat difícilment 

definible per a la gent que no podia fer la seva coneixença.” (“La revolta del ter-

rat”, p. 88).  
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És la transposició dels actors de la Segona Guerra Mundial a Mèxic. És fàcil intuir quin 

paper interpretarà cada personatge en aquest conflicte, i a quin costat quedarà el jueu, el txec, i 

l’alemanya. I no és casual que els espanyols no apareguen.

Els bàndols ja van definint-se de primeres per la seua condició i origen. Recordem que 

tots són estrangers, però la pertinença a un col·lectiu defineix l’individu, i trobem personatges 

amb una “condició humana” definida per la posició social, per l’ofici, per l’estat civil, etc. I en-

tre els més inclinats a causar conflicte hi ha el principal protagonista, i també narrador, que es 

descriu com un “esperit nòmada”; és a dir, el més estranger d’entre els estrangers, perquè no 

arrela en cap societat, ni tan sols en la que li és pròpia. De fet, en cap moment s’esmenta el seu 

origen:

“una nova gent d’una altra qualitat humana va habitar la casa. Poetes, pensio-

nistes, funcionaris, una vídua que encara feia bo de veure, i algun matrimoni dels 

que poden viure en espais petits, van poblar el terrat. Van anar-hi, també, uns 

quants éssers d’esperit nòmada, que podien canviar de casa cada mes sense que 

l’ànima els fes mal, i entre ells jo i un gos que em pertanyia.” (“La revolta del ter-

rat”, p. 90).  

El jueu sembla intuir els resultats catastròfics que poden tindre les represàlies de la senyo-

ra alemanya, com si intuïra el paper que representa en aquella comèdia, sabedor del destí del 

seu poble:

“Un jueu veí va dir-me que allò era molt gros i que podia portar conseqüències 

gravíssimes. […] De fet, el jueu tenia raó.” (“La revolta del terrat”, p. 92). 

Així mateix, el txec fa de revolucionari:

“Tots els veïns del terrat ho comprengueren i s’indignaren, sobretot un conspi-

rador txec, que no va poder resistir l’impuls d’anar a trobar l’amo per fer-li l’ame-

naça […].” 
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 “[…] el txec va replicar, poc més o menys, que els propietaris qualssevol tenien 

aquesta mena de mentalitat i que ja vindria el moment en el qual tots ells se’n fari-

en set pedres.” 

 “El ciutadà txec va agafar el basset de bursada i, sense que ningú ho pogués 

evitar, el llençà al carrer per damunt de la barana.” (“La revolta del terrat”, p. 93-

94). 

Això no obstant, tot i el riquíssim i explícit contingut polític, tractat des de la paròdia, el 

relat no contradiu la lectura que proposem i no desentona amb la resta de relats. El conflicte no 

té en cap moment referències polítiques explícites més enllà de l’origen de cada personatge, i el 

rerefons  és  més social  que ideològic,  amb personatges  que volen prosperar  i  que no estan 

d’acord amb el que se’ls ha assignat. Malgrat el seu origen i condició d’estrangers d’uns i altres, 

els problemes comencen quan l’actitud inconformista es manifesta i uns personatges decidei-

xen que volen ser alguna cosa més del que se’ls ha adjudicat. I això ens porta al següent apartat.

2.2. ACTITUD 

“Mi historia no es agradable, no es suave ni armo-
niosa como las historias inventadas; sabe a insen-
satez y a confusión, a locura y a sueño, como la 
vida de todos los hombres que no quieren mentir-
se más a sí mismos.” 
(Herman Hesse, Demian).

Ara ja no analitzarem el que són els personatges protagonistes, sinó el que volen ser, o el 

que trien ser. També establirem com és de determinant aquest factor en el conflicte que encara 

no hem definit ni explicat, sinó només insinuat. Introduirem també el concepte omnipresent 

27



del dubte existencial (què volen ser els personatges i què poden ser), que serà la constant en 

tots els relats :13

“fins a quin punt em sentia poeta o agrimensor? O bé, quina altra cosa podia 

ésser en el fons, que em pogués assegurar una tria afortunada?” (“La ratlla i el 

desig”, p. 40). 

Aquí raurà la part important que definirà a cada personatge i farà que s’integre o no en la 

societat i en el món que habita, més que no pas la seua natura, i farà també que porte una vida 

plàcida entre els seus, o que siga rebutjat per veïns i amics, o fins i tot que es veja afectat per 

algun incident que li capgirarà la vida o li donarà una lliçó severa. Serà la seua actitud davant del 

conflicte entre qui és i què decideix ser el que determinarà si és a dins o a fora més que no pas 

la seua condició inicial, naturalesa o procedència. Aquest serà el motor de totes les històries i 

definirà l’antagonista invisible però omnipresent que tractarem en el corresponent capítol.

2.2.1. Actitud inconformista o oposada respecte a l’establert. 

“BERENGUER: […]  ¡Pobre del  que quiere con-
servar su originalidad! […]  ¡Me defenderé contra 
todo el mundo! ¡Soy el último hombre, seguiré si-
éndolo hasta el fin! ¡No capitulo!”
(Eugène Ionesco, El rinoceronte).

Una vegada més, un tema marcat per l’enfrontament entre individu i societat convida a 

pensar que els protagonistes amb comportaments rebels i inconformistes serien els personatges 

més habituals i, tanmateix, són molt menys presents del que podríem pensar a priori. Com en 

 S’ha debatut molt (Melcion, Gregori) sobre si aquest dilema entre poeta i agrimensor fa referència a decantar-se per la 13

realitat o el somni, a l’acceptació de la màgia i la fantasia. Com mirarem de demostrar al llarg del treball, proposem que 
aquesta oposició siga entre la persona que tria i la que es deixa portar, de triar el propi camí o de triar el camí establert. 
Gregori (2019) sembla mantenir bona part dels postulats de Melcion de l’antítesi poeta-agrimensor, però en comptes 
d’interpretar dues visions entre imaginació i realitat, considera que representen la forma com encaixa el personatge en 
un món científic, i si interpreta la realitat per mitjà de la ciència o de l’art. També manté la idea d’“una defensa de la 
fantasia en l’actitud literària de Calders”. En parlarem més endavant de la lectura que en fem d’aquesta dualitat, que no 
contradiu aquestes, però que se centra en el concepte de tria en si mateix, en l'acte, el deure, les conseqüències i la possi-
bilitat de triar.
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el cas del protagonista conformat respecte a l’establert, que segueix les normes cegament, no hi 

ha gaires exemples d’aquest comportament de forma absoluta o en estat pur. El més habitual és 

el protagonista que no encaixa en cap categoria de forma absoluta, a diferència dels personat-

ges secundaris.

Si hem esmentat nombrosos arquetipus de la tradició literària anteriorment, el que no 

trobarem en la literatura de Calders és l’arquetip de l’heroi. Els personatges que demostren una 

certa valentia, ho fan per un breu espai de temps i solen acabar defallint, com veurem més en-

davant. I sovint aquesta valentia és més aviat tossuderia i resiliència moguda per interessos 

propis i per necessitat.

Ara bé, si no podem parlar d’herois de cap manera, ni tampoc de rebels en termes abso-

luts, sí que trobem actes de valentia, de voluntat i de rebel·lió en personatges que fins a aquell 

moment, eren homes grisos dels que ja coneixem:

“Lentament, la salut se li enfilava per l’arbre dels nervis amb l’intent de fugir-li 

per la boca, quan es produí a temps la rebel·lió de l’Espol […].” (“El desert”, p. 

21).  

L’Espol decideix que no pot permetre que la vida se li escape de les mans, i decideix actu-

ar, determinar el seu destí. Aquest acte de rebel·lió o de reacció, provocat per una situació límit 

o extrema (la mort imminent, en aquest cas), provoca un canvi en el personatge, una visió dife-

rent del que es donava per suposat i, en definitiva, de l’establert, un despertar a una nova con-

cepció de la vida:

“Així fou la nova aparició de l’Espol.” (“El desert”, p. 22).  

El protagonista ja no és el mateix que era després d’aquest canvi provocat per una reacció 

que trenca amb l’admissible, amb l’imposat i amb les convencions més bàsiques. Això no impli-

ca en absolut que aquestes situacions suposen una millora per al personatge; però l’acte de 

trencar amb l’establert i de revoltar-se davant de l’imposat o les convencions hi és a cada relat.
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A “La revolta del terrat” sí que trobem una rebel·lió perfectament organitzada, tot i que 

d’àmbits molt delimitats. Comença amb l’aixecament de les minyones, i després esdevé una re-

volta en tota regla. El motiu no són unes condicions precàries, sinó voler accedir a un estatus 

que no els pertoca. Si el que tenien ho hagueren pres com un regal i no com un dret, no hauria 

passat res. Aquest dilema és plenament aplicable a qualsevol relat:

“tot hauria anat bé si les minyones no haguessin interpretat erradament les ga-

nes que tingué l’arquitecte de servir-les. Fa l’efecte que els va semblar que aquelles 

habitacions grans, les finestres amples i el confort que hom posava a la seva dispo-

sició no era cosa per a ésser agraïda, sinó que significava el reconeixement d’uns 

drets que era absolutament indispensable exercir. Van perdre el capteniment que 

és bo que tinguin les criades, adquiriren una mena d’urc del qual no sabien fer ús i 

contestaven a les senyores alçant la veu, amb una absència de miraments que re-

voltava. Per aquest camí de l’emancipació precipitada arribaren fins a sindicar-se, i 

aleshores sí que s’ensenyoriren del terrat i es feren fer la llei.” (“La revolta del ter-

rat”, p. 88). 

Quan, posteriorment, la revolta es reprodueix entre els llogaters del terrat,  s’observen 

més mostres d’aquesta idea de transcendència i dignificació en l’acte d’oposar-se a l’establert, 

que anirem retrobant sovint a l’obra de Calders :14

“Des d’ara s’han acabat per a nosaltres les petites obligacions, els deures de fa-

mília i la dèria de les inclinacions coquines. Cada u es deu als altres i tots plegats 

som els servidors d’un afany justíssim. 

Per primera vegada ens adonàrem de la grandesa de l’hora que vivíem.”. (“La 

revolta del terrat”, p. 95). 

 A banda dels nombrosos exemples que anirem esmentant sobre Cròniques de la veritat oculta, cal esmentar una altra re14 -
volta que ens hauria de recordar molt en l’aspecte de dignificació i alliberament del rebel i en molts altres a la revolta del 
terrat; és la del cementiri d’Aquí descansa Nevares.
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Ja havíem vist anteriorment que els oficis condicionen el rol i el comportament del perso-

natge. Més endavant veurem que hi ha oficis que predisposen a seguir el corrent i acceptar l’es-

tablert. Però hi ha altres oficis, normalment triats per vocació, que es resisteixen als lligams de 

les normes socials i que fan de mal encaixar en una societat de regles estrictes i rituals ineludi-

bles. O, almenys, amb el plantejament romàntic que li dóna l’autor. Aquesta mena d’oficis, com 

ara l’inventor de “L’home i l’ofici”, ja impliquen un grau inherent d’inadaptació, com havíem vist 

anteriorment i, de fet, a tots els contes de Calders, la tria d’un ofici per vocació ja implica un 

acte rebel i d’oposició a l’establert en essència. 

“el que és realment interessant des del punt de vista humà no és pas allò que va 

inventar, sinó la gran inclinació que sentia per l’ofici i la manera com s’abstreia de 

tota cosa que no fos la solució dels problemes que es plantejava.” (“L’home i l’ofi-

ci”, p. 115). 

Malgrat això, l’inventor sent la necessitat de no viure aïllat de la resta de la societat i ela-

bora una estratègia per a adaptar-se, mitjançant el matrimoni (del matrimoni com a adaptador 

en parlarem més endavant), i si bé ho fa per voluntat pròpia, l’obligarà a molts actes d’oposició 

a l’establert que si no són actes de rebel·lió, ho són de resiliència. És un dels personatges més 

interessants. 

“L’inventor empal·lidí. Saltà, gairebé, de la cadira i demanà imperiosament el 

seu barret. 

—Ja us la podeu quedar, la nena —va dir—. Havent de pagar aquest preu 

m’estimo més corsecar-me. 

I va fer el gest d’anar-se’n.” (“L’home i l’ofici”, p. 121). 

No capitula ni cedeix davant de la tria d’estil de vida, tot i que s’esforça per encaixar en la 

societat. En el fons, és amb la seua opció més que no amb l’ofici, amb la seua llibertat, amb el 

que no es juga. És un acte d’autoafirmació.
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Els xiquets de “La ciència i la mesura”, a banda de revoltar-se contra la voluntat organitza-

tiva i dictatorial de son pare, el que fan és un acte de resiliència també, perquè saben que no els 

deixen opció de ser ells mateixos, que els estan condicionant i modelant, i naturalment en rece-

len i s’hi oposen.

“[…] les criatures tenien la sensació que els muntaven un parany de grans pro-

porcions, i miraven les obres amb una gran hostilitat.” (“La ciència i la mesura”, p. 

81).  

Ja havíem introduït abans que els personatges de Calders no destaquen pel seu heroisme o 

voluntat, sinó que més aviat són abúlics en termes generals. Però són tossuts, i aquesta és la 

forma que tenen de mostrar la seua voluntat, que normalment dura poc temps i s’esgota. Els 

xiquets de “La ciència i la mesura” i l’inventor de “L’home i l’ofici” potser en serien excepcions 

per la seua constància:

“Els nens anaven d’un joc a l’altre fent memòria d’assaigs anteriors, i es deixa-

ven portar per la mica d’esma que els quedava. Trobaven en les seves joguines la 

fredor que els sentinelles troben, durant les nits d’hivern, en els canons dels seus 

fusells, i, si no hagués estat perquè anaven meditant venjances, haurien declarat 

allí mateix que renunciaven a ésser fills de milionari.” (“La ciència i la mesura”, p. 

85). 

Però trobarem molts més exemples d’aquesta resiliència en altres personatges, tot i que 

de manera més transitòria i infructuosa. Trobarem actes de resiliència en els protagonistes des 

del mateix moment en què prenen una decisió vital o existencial. L’Espol quan tanca el puny i 

aferra la vida no s’està revoltant, s’està resistint. I el protagonista de “Coses de la Providència”, 

resisteix inicialment amb força (una força decreixent a mesura que van convencent-lo i va auto-

convencent-se) els embats de l’incident i la providència.

“—Bé, vaja: prou. Això és casa meva i no seguiré ni un moment més el fil de la 

vostra farsa.” (“Coses de la Providència”, p. 129). 
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“—Ni un moment més de comèdia! —vaig dir cridant—. Si no em dieu on és 

la Irene i per què us heu instal·lat a casa meva, avisaré la policia!” (“Coses de la 

Providència”, p. 131). 

El que hauria de ser ja evident és l’existència d’un conflicte entre l’individu protagonista i 

un antagonista o antagonistes que encara no hem definit i que presenta rostres ben diversos, i 

que aquest conflicte sembla causat per una voluntat del protagonista davant d’oposicions i im-

posicions externes que vénen de personatges secundaris, de la societat, o d’incidents que pro-

voca el destí o la sort. I aquesta pugna entre la voluntat i l’imposat, crea un conflicte que és el 

motor de la major part dels contes de Calders. En uns casos l’acte d’oposició a l’establert és 

conseqüència de les circumstàncies o una reacció a causes externes, i en altres casos és provo-

cat per decisions pròpies. Bé perquè es resisteixen a influències externes que volen dirigir-los, 

bé perquè decideixen prendre el seu propi camí i troben factors externs els ho impedeixen:

“Va començar una lluita d’extermini entre la seva vocació i les obligacions soci-

als.” (“L’home i l’ofici”, p. 124). 

2.2.2. Actitud dubitativa o recelosa respecte a l’establert. 

“Among other things,  you'll  find that you're not 
the first person who was ever confused and frigh-
tened and even sickened by human behavior.”
(J.D. Salinger, The catcher in the Rye).

No tots els personatges, però, es rebel·len activament contra el que se’ls imposa o accep-

ten mansament el que els ha tocat. Ja hem dit que les categories tancades i absolutes són infre-

qüents en Calders. Els actes de rebel·lia i resistència són freqüents; els personatges rebels, no. 

Alguns protagonistes, tot i que no es rebel·len, són conscients que la situació que viuen no és 

bona, i que podrien tindre una vida millor, o que la que tenen no els fa feliços o no és la que vo-

len. Però, així i tot, els actes per canviar-ho són anecdòtics i inconstants, tret d’algunes excep-
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cions que hem vist, i la constant és que el dubte substituïsca la determinació, i que la rendició 

impossibilite la victòria. De vegades fa l’efecte que els protagonistes coneguen les regles del joc 

caldersià i sàpiguen que tot intent de canvi està abocat al fracàs:

“tothom ha desitjat de volar amb el propi impuls una vegada o altra, però que 

si algú, batent els braços, aconseguís elevar-se uns quants metres, voldria tornar a 

terra de seguida).” (“La ratlla i el desig”, p. 37). 

El derrotisme i la submissió al destí, a l’establert i al fatum és una constant, afeblint la ma-

jor part dels intents de resistència i de canvi. En alguns casos, com en “La consciència, visitado-

ra social”, ens trobem davant d’un personatge que sap que la seua vida no és bona, i malgrat 

això l’accepta i no es rebel·la, però el dubte sempre plana, sabedor que la seua decisió li ha por-

tat una vida pobra i solitària:

“L’al·lusió a la seva pobresa el torba més que no pas l’anunci d’un perill.” (“La 

consciència, visitadora social”, p. 44). 

Els protagonistes són coneixedors d’una realitat desfavorable, d’una possibilitat de millo-

ra, però sovint el dubte i el recel són l’únic acte de protesta, i no arriben a concretar una reacció 

o a actuar:

“De mica en mica el meu escepticisme es va anar aguditzant i, perduda l’única 

flameta d’il·lusió que m’animava els somriures, vaig convertir-me en un home 

anodí i sense valor, com una mostra de venda prohibida, la taxació de la qual 

s’hauria de fer, en cas de necessitat ineludible, posant un preu mínim al pes de la 

carn i fent-ne la publicitat per unces, com en les vedelles congelades de 

l’Uruguai.” (“L’any de la meva gràcia”, p. 70).   

Aquest dubte i recel dels personatges cap al valor de la pròpia existència ens empeny en-

cara més a la lectura existencialista d’individu desubicat i insatisfet i ens prevé de qualificar 

massa lleugerament l’obra de Calders com a humorística. També ens aboca al clima de pessi-

misme i tristor que envolta la major part dels protagonistes. Els protagonistes de Calders no 
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viuen una vida feliç, i així i tot mostren una docilitat i una acceptació del destí i de l’establert, 

que ratlla el dogma. I malgrat l’acceptació, saben que la seua vida podria ser millor. Però les ma-

teixes normes socials i habitus, les regles estrictes que comanden la societat caldersiana, no do-

nen cabuda a la queixa ni al canvi, ni a l’acció voluntària, sinó a la inèrcia. El dubte, en silenci, 

és l’única oposició que és possible per no ser detectada. 

Les referències a la manca de felicitat (que no sempre implica una infelicitat explícita) 

dels protagonistes són constants:

“No era sempre feliç, però quan tenia un encert ho era tant que oblidava totes 

les llacunes de tristesa que havia anat deixant darrera seu.”. (“L’home i l’ofici”, p. 

115). 

“Mai no m’he estimat la vida, he estat sempre dissortat i a desgrat de tot no em 

resignava a morir.” (“La clara consciència”, p. 106). 

Altres vegades, el dubte afecta les accions i les decisions, i és el mateix dilema de triar el 

que genera confusió i inseguretat. A vegades, algú que manifesta el desig per una realitat, es veu 

assaltat pels dubtes quan aquest es fa realitat:

“m’era impossible distreure’m menjant de gust i, després, anar a dormir i re-

prendre la cavil·lació l’endemà. Perquè, si la realitat de la meva vida era allí, quina 

ficció hi havia tan forta al capdavall dels vuit quilòmetres? I a la inversa: si allà a 

baix hi havia la veritat i el bon curs de les coses, què representava el 

miratge?” (“La ratlla i el desig”, p. 37). 

A vegades, la magnitud del problema a enfrontar no implica una renúncia, però sí un afe-

bliment de la decisió o de l’espenta, o bé un replantejar l’estratègia d’oposició:

“Resoltament, portant l’assumpte en un terreny de violència, perdria jo. Ho 

vaig veure de seguida i em vaig disposar a ésser persuasiu, per tal de guanyar-los a 

les bones.” (“Coses de la Providència”, p. 131). 
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Com déiem, la voluntat i la determinació dels protagonistes davant d’una presa de decisió 

és inconstant i tendeix a generar dubtes, inseguretats i remordiments que acaben afeblint-ne 

l’efecte:

“I ací em tens, fet malbé i amb un dubte nou. Ara pregunto: tenia dret a dispo-

sar així de la meva vida?” (“La clara consciència”, p. 112). 

Aquest dubte és el pas previ a l’acceptació de l’establert,  que tractarem en el següent 

punt. Però també trobarem molts exemples de personatges satisfets i feliços, fins i tot feliços 

en excés (recordem que a alguns protagonistes, els va molt bé la vida); els tractarem en un apar-

tat posterior i, com veurem, l’exteriorització d’aquesta eufòria i optimisme tindrà conseqüènci-

es igualment nefastes per als protagonistes. Sembla que la clau consisteix en acceptar les coses 

amb resignació, però mai en mostrar un disgust evident ni un gaudi excessiu.

I aquestes queixes dels personatges, amb el seu pessimisme general, comencen a revelar 

un dels múltiples rostres antagonistes, el del destí contrari, el fatum, que està estretament lligat 

al concepte d’establert. Les referències a aquest les tractarem més endavant, però valga com a 

avanç, ja que moltes de les actituds derrotistes dels protagonistes queden explicades per la im-

mensitat i per la inexorabilitat de l’oposició:

“Quan hi penso m’afligeixo, perquè no hi ha res que sigui començat i acabat 

d’acord amb la nostra voluntat. Les anècdotes que fan la nostra vida són elabora-

des d’antuvi i nosaltres hi participem en una proporció molt petita.” (“La clara 

consciència”, p. 101). 

Quedem-nos d’aquest apartat amb els dubtes que cremen en l’ànima dels protagonistes 

caldersians, de la font de conflicte, insatisfacció i angoixa que suposen, del sentiment d’inferio-

ritat que els genera, de l’actitud derrotista i abúlica, i de la impossibilitat d’assolir la felicitat.
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2.2.3.Actitud conformada respecte a l’establert. 

“[…] cette vérité paradoxale, pour moi d'une im-
portance psychologique considérable: que le bon-
heur  de  l'homme n'est  pas  dans  la  liberté,  mais 
dans l'acceptation d'un devoir.” 
(André Gide,  al prefaci de Vol de nuit d’Antoine de 
Saint-Exupery).

En aquest apartat analitzarem les actituds en què acceptar l’establert i resignar-se a la 

providència és l’opció triada pel protagonista. Són la conseqüència de les actituds dubitatives, o 

dels casos més inusuals en què el dubte ni tan sols es planteja. 

Tornem amb Depa Carel·li com a model de personatge. És un assassí que accepta el seu 

rol i destí, tot i que no li ha procurat mai cap benefici; fins i tot li ha suposat l’assassinat del seu 

amor. Malgrat les paraules de l’àngel-consciència que li recorden les males conseqüències que 

aquesta vida li ha deparat, accepta el seu paper:

“Però, després de tants anys d’ofici, qui retrocediria? Acaba de preparar l’ins-

trument escollit, fa un gest a l’àngel i surt cap al carrer.” (“La consciència, visita-

dora social”, p. 45).  

En cap moment demostra que el seu ofici responga a una vocació, que siga decisió seua 

exercir-lo, ni que el gaudisca. És més, és presentat com una realitat inevitable. De fet, tots els 

rituals relatius a l’ofici estan envoltats de laconisme i apatia. Però al final, l’hàbit pot més que 

els interessos propis, i el concepte sociològic de Bourdieu, l’habitus , esdevé un deure que cal 15

complir. És la realització a partir de la faena feta i dels compromisos complerts:

“La comunitat establerta entre ell i la víctima per aquest plural li dóna la sensa-

ció de plenitud, d’harmònica consecució d’un superior propòsit.” (“La conscièn-

cia, visitadora social”, p. 46).  

 Quan parlem d’habitus, que és un concepte plenament aplicable al comportament dels personatges protagonistes i 15

secundaris de Calders, i que explica la major part dels seus comportaments, valors i reaccions, ens referim a les teories 
sociològiques i del comportament desenvolupades per Pierre Bourdieu (Bourdieu, P. & L. Wacquant: 2005).
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L’ofici, la faena, el compromís i el deute són les regles més inviolables i el compromís més 

ferm que trobem en els personatges de Calders . Però també són el mecanisme assimilador, 16

adaptador a la societat i a l’establert més fort, juntament amb el matrimoni, que tractarem més 

endavant. Els personatges de Calders (aquí sí que no trobem diferència entre protagonistes i 

secundaris) són en bona part l’ofici que fan. L’ofici transforma la persona, i també la integra dins 

del sistema, li atorga un lloc, una funció i unes expectatives.

La vocació és un acte individual de tria que implica voluntat. En canvi, en l’univers literari 

de Calders hom no treballa en el que li agrada, sinó que s’adapta al que treballa. A més, l’ofici 

unifica i uniformitza els individus, limita la diferència en la mesura que afavoreix comporta-

ments estereotipats i regulars. I per això, la vocació implicaria una llibertat de tria sobre la seua 

pròpia existència i no seria ni desitjable ni acceptable:

“Potser és que venim al món a cobrir vacants i cada un s’ha de resignar amb la 

que li toca. Hi ha la vocació, és clar, però jo hi crec d’una manera limitada. Si, a 

l’edat de triar, la vocació decidís, hi hauria més bombers i soldats de parada dels 

que fan falta.” (“La ratlla i el desig”, p. 29). 

L’ofici implica patrons de comportament i valors compartits i uniformes, però també una 

regularitat en aquests, i esdevé un sistema amb què establir què és normal i què queda fora de la 

normalitat. També implica una quotidianitat regular (l’ofici comporta rutines), regles que ningú 

trenca, amb l’acceptació del dia a dia, de l’habitual, del que els ha tocat. La mansuetud esdevé 

una mena de bàlsam existencial, que si no aporta felicitat, almenys permet tranquil·litat i des-

cans. En l’obra de Calders, la felicitat no té cabuda, i quan existeix, és efímera i intervinguda.

“Fins aleshores, cada un dels meus actes es repetia quotidianament, com en 

una mena de ritual; es produeix, crec jo, un acord entre el treball dels músculs i les 

 I no només als relats, a les novel·les també trobarem exemples, des del paper del protagonista a Unitats de xoc, a la im16 -
portància articuladora i central de l’ofici i la faena a L’ombra de l’atzavara, passant per la lleialtat i gravetat amb què exer-
ceix el seu deure el capità de Ronda naval sota la boira i, en general, ho trobarem en la importància que li dóna al seu ofici 
qualsevol personatge de Calders, i en com es deixen condicionar i modelar per aquest.
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necessitats de l’oficinista. Ve un moment en què el cos sol ja sap el que ha de fer i 

no cal preocupar-se’n gens; jo havia arribat a aquest punt de maduresa.” (“La 

clara consciència”, p. 108). 

I la satisfacció del deure complert, no és per ella mateixa una mena de felicitat? Si ho és, 

no ens és presentada en aquests termes, o almenys, no per a Depa Carel·li:

“Diu això i s’allunya cantant a baixa veu, amb una gran tristesa.” (“La consci-

ència, visitadora social”, p. 46). 

Aquesta actitud col·laboracionista i submisa amb l’establert i l’acceptat no succeeix no-

més en l’àmbit de l’ofici, tot i que és cert que és un dels principals mecanismes de control (al 

costat de, recordem, el matrimoni) davant del canvi, la llibertat de decisió, la individualitat i la 

diferència. Trobarem exemples de personatges que, tot i que aparentment han pres la decisió de 

resistir al canvi, a vegades sucumbeixen a la derrota, la rendició i la renúncia, que tendeixen a 

justificar:

“Fes el que vulguis”, em deia a mi mateix, “t’atraparan […].” (“La clara cons-

ciència”, p. 101). 

“Fet i fet, sabia que tots els qui tracten d’evadir-se del destí acaben per ésser-ne 

víctimes.” Sense adonar-me’n clarament, es veu que ja havia pres partit. Vaig aga-

far un taxi i li vaig donar —com ja deus haver suposat— l’adreça del despatx. Re-

tornava al meu lloc habitual, sense glòria, però amb un heroisme que em feia mol-

ta companyia.” (“La clara consciència”, p. 112). 

La renúncia i la derrota són el desenllaç més habitual en l’obra de Calders, tant en els re-

lats com en les novel·les.
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2.2.4. Actitud excessivament satisfeta respecte a l’establert. 

“Lo  cor  de  l’home és  una  mar,  tot  l’univers  no 
l’ompliria.” 
(Jacint Verdaguer, Canigó).

Al final, resulta que el personatge més habitual als relats és el que es complau massa amb 

el que li ha tocat a la vida, el que es creu massa feliç o afortunat. De totes les actituds, aquesta 

sembla ser la que té majors i pitjors conseqüències i, en certa manera, és la més castigada .17

No és el fet de gaudir d’una fortuna major, com ja apuntàvem a l’apartat de l’afortunat, 

sinó de considerar-se afortunat i, sobretot, d’intentar ser-ho. Al cap i a la fi, en una constant 

d’uniformitat, sentir-se més afavorit i recompensat (l’aurea mediocritas  en els casos de menys 

ambició personal o material), no deixa de ser una manera de sentir-se diferent de la resta, i im-

plica conseqüències.

Ja havíem assenyalat personatges considerablement rics i poderosos, que ho havien estat 

durant anys (i generacions) sense conseqüències; però en el moment que posen aquesta riquesa 

al servei de controlar el seu destí o les regles del joc, és quan passen coses:

“Em sentia molt important en la meva solitud i no tenia ganes que ningú m’a-

companyés; tant m’hauria fet que la terra ens tingués com a únics habitants els 

meus servents i a mi, llur amo i senyor.” (“El principi de la saviesa”, p. 49).  

Els negocis especulatius del protagonista de “El principi de la saviesa” no han dut conse-

qüències negatives per al personatge, que ha anat millorant el seu nivell de vida més i més. Al 

cap i a la fi, no ha trencat cap de les regles no escrites caldersianes per a aconseguir-ho. En can-

vi, quan per mitjà d’aquest avantatge econòmic decideix que vol aïllar-se de la resta, i per tant 

 Tornem a esmentar la idea de càstig i de voluntat punitiva sense introduir encara l’agent o el responsable d’aquestes 17

accions, ni la seua natura. Ho farem i ho desenvoluparem als següents apartats, però ara ja introduïm la idea de reacció i 
d’oposició a les accions dels personatges, tot i no definir el causant o les característiques del càstig.
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se sent diferent (i intervé per a augmentar aquesta diferència), llavors les conseqüències són 

immediates. 

No deixa d’haver-hi un element comú de supèrbia en tots aquests comportaments, que en 

alguns personatges arribarà a extrems despòtics, però no és el comportament superb o el des-

potisme el que és contrarestat, sinó el moment en què intenten actuar per a produir un canvi. 

Mentre el milionari actua com un dictador tirà i autoritari, està actuant de forma coherent amb 

el seu arquetipus o estereotip, poc o molt caricaturitzat, però en el moment que intenta mode-

lar els fills a la seua voluntat, la cosa falla:

“donava gràcies al Cel pel present d’una nissaga que es feia la llei.” (“La ciència 

i la mesura”, p. 81).  

I així, el seu major projecte, el de crear uns fills a la seua voluntat, és el que acaba fallant.

“La clau de ferro” és un conte complex i ric en molts aspectes, i també és un bon exemple 

d’aquest tipus d’actituds. Un personatge amb totes les necessitats cobertes que un dia decideix 

fer un engany per a prosperar encara més, de distingir-se entre els altres:

“I la clau i les paraules li anaven donant un prestigi que li servia per a prospe-

rar. […]. Gairebé sempre sortia elegit. Tenia càrrecs municipals, presidia juntes de 

tota mena i, com que era l’únic ciutadà amb una llegenda, tenia fama d’ésser el 

més interessant.” (“La clau de ferro”, p. 152-153). 

Si no tenim en compte la supèrbia que li mancava a l’inventor de “L’home i l’ofici”, podem 

arribar a la conclusió que la falta que cometen tots dos és ben semblant: no volen ser com la 

resta. Però la vanitat del protagonista de “La clau de ferro” va un pas més enllà del despotisme, 

i víctima de la il·lusió que ha creat, comença a mostrar conductes pròpies d’un messies, que de 

fet, recorden fragments bíblics:

“Però des d’avui us prohibeixo una cosa: ningú no s’acostarà en aquest armari, 

ni tan sols amb el pretext de procurar neteges de conjunt. Manteniu-ho tot en bon 

estat, que la brillantor de les fustes de preu, de l’argent i del mosaic expliquin la 
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benestança d’aquesta llar; escombreu, fregueu i passeu el drap per tota cosa, però 

que ningú no s’acosti en aquest armari! […] Només jo tinc la clau que pot obrir-lo 

(els la va mostrar). Si algú intentava forçar-lo, els meus bons sentiments es conver-

tirien en maldat i no pararia fins que pogués prendre’m venjança. Ara, dediqueu-

vos a la vostra obligació i recordeu sempre les meves ordres.” (“La clau de ferro”, 

p. 154).  

Com el creador, estableix límits i prohibicions; i la comparació amb Déu arriba a sortir de 

la seua boca. I aquest serà l’inici del seu declivi i del càstig pel seu engany:

“—Per feble que sigui el lligam entre la vida i la mort, només Déu el pot desfer. 

Només Déu! Qui s’atreveixi a prendre amb les seves mans aquesta prerrogativa 

divina coneixerà el pes d’una maledicció terrible…” (“La clau de ferro”, p. 155). 

No és l’únic amb una actitud semblant que recorda passatges bíblics i deliris de grandesa. 

A “El principi de la saviesa” també tenim un protagonista que vol separar-se de la resta:

“Em sentia molt important en la meva solitud i no tenia ganes que ningú m’a-

companyés; tant m’hauria fet que la terra ens tingués com a únics habitants els 

meus servents i a mi, llur amo i senyor.” (“El principi de la saviesa”, p. 49). 

I es crea un espai idíl·lic (un locus amoenus) on posa prohibicions i restriccions el seu parti-

cular Jardí de l’Edén, creant-se una realitat pròpia i privada:

“Hi vaig fer plantar totes les plantes que plaguessin alhora al clima i a mi, i 

herbes bones de països exòtics, que acreditaven la puixança de la meva riquesa. 

Vaig fer-lo voltar d’una tanca de molta fantasia, destinada a guardar-me de les mi-

rades dels vianants més que no pas de llur rapisseria, i això és el que em va fer 

mal. ” (“El principi de la saviesa”, p. 47).  

Amb un Adam i una pomera inclosos:

“Sovint, en acabar la feina i tornar a casa, m’enfilava a la paret per tal d’agafar 

una poma. M’havia fet la següent reflexió: “Aquest senyor és ric i deu criar pome-
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res pel gust de contemplar l’arbre, més que no pas per la necessitat del fruit.” (“El 

principi de la saviesa”, p. 62). 

Potser vanagloriar-se de la bona fortuna i recrear-se en ella va lligada sempre en aquests 

personatges a voler millorar o controlar encara més la seua vida, i resulta difícil establir quin 

dels dos factors és el desencadenant dels successos, incidents i reaccions que succeiran, ja que 

habitualment els trobem vinculats. Són els afortunats els que cerquen una millor fortuna. Els 

desafortunats que busquen millorar, sovint es veuen empesos a fer-ho per les circumstàncies. 

Hi ha un cert grau de contingut social en això, tot i que el resultat final no és millor per a uns 

que per als altres, ni les conseqüències són més lleus segons la tipologia.

A vegades, la divinitat és una sensació de poder i plenitud. Contrastem-ho amb la poca 

eufòria que demostrava el protagonista de “L’any de la meua gràcia”:

“Em sentia poderós, clarivident, […].” (“Coses de la Providència”, p. 127). 

Però resulta més interessant encara el cas d’aquells que es destaquen de la uniformitat i la 

regularitat del ciutadà mitjà no perquè els seus recursos econòmics, poder i influència els per-

meten i conviden a separar-se de la resta, sinó per la seua felicitat no vinculada a factors materi-

als. Aquests protagonistes esdevenen diferenciats per un excés de felicitat. És a dir, amb el que 

tenen, tenen més que suficient i són conscients de la seua fortuna. Són aquells que no es resig-

nen amb el que els ha tocat, sinó que en gaudeixen, se n’alegren i, en definitiva, són feliços. I ja 

hem dit abans que la felicitat no és acceptada i que és motiu de dilema i, per tant, desapareixe-

rà en el transcurs del relat. Sembla que el mateix personatge conega els mecanismes narratius 

caldersians, i sap que aquesta felicitat és millor amagar-la per a evitar-ne les conseqüències:

“quan s’estimula l’enveja dels altres es comet una mala acció doble: fer néixer 

un sentiment reprovable i, al mateix temps, trobar-hi complaença.” (“La ratlla i el 

desig”, p. 31). 

“És curiós observar amb quina freqüència la felicitat més perfecta precedeix els 

mals moments.” (“La ratlla i el desig”, p. 30). 
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I tornem a trobar un altre locus amoenus. El mateix personatge recorda l’arquetipus del bea-

tus ille:

“una petita vall que servia de llit a un riu com els que s’acudeixen a tots aquells 

que pensen en un lloc ideal per a viure. El camí que hi portava feia solc en uns 

prats de bon somni.” (“La ratlla i el desig”, p. 30). 

En certa manera, aquest excés de felicitat suposa un problema quan implica sentir-se mi-

llor que els altres i, en definitiva, diferent.

“No podria dir-ho exactament: em regalava tant, que els meus dies eren tots de 

festa grossa i les del calendari em passaven desapercebudes.” (“El principi de la 

saviesa”, p. 48). 

Els espais juguen un paper important a l’hora de descriure aquests sentiments, i no és es-

trany que siga en aquestes situacions quan trobem els locus amoenus.

“Jo no havia fruït mai, com aleshores, d’unes matinades tan mestresses del món. 

Muntanyes altes servien el desvetllament del sol, i la primera llum de cada jornada 

omplia de blanesa la meva sortida de les nits. La inquietud em donà una treva i va 

semblar-me que podia ancorar sorra endins d’un port amic. No sabria com expli-

car-ho, perquè cap ciutat no m’havia ofert abans d’aleshores una pau tan adormi-

dora.” (“La revolta del terrat”, p. 91). 

Totes aquestes manifestacions de felicitat, són el previ a la tragèdia i a un canvi que anul·-

larà la situació que fa la felicitat possible: 

“[…] era ben feliç, tan feliç que semblava mentida en una època com ara aque-

lla.” (“Coses de la Providència”, p. 127).  

Les declaracions de fortuna, de felicitat i de prosperitat en Calders recorden en certa ma-

nera a les dels mortals de la mitologia clàssica, quan un home es vanagloria dels mèrits o virtuts 

pròpies, se’n riu del destí, dels déus, o bé els ofén o s’hi compara; i també ací, com en la mitolo-

gia clàssica, els seus actes tenen conseqüències nefastes.
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2.3. CANVI 

“It is a providence, and no great change; we are 
only what we always were, but naked now.”
(Arthur Miller, The Crucible). 

Hem analitzat com eren els personatges de bon principi i també quina és la seua actitud. 

Hem parlat també que tots els relats giren al voltant d’un canvi, i d’una evolució en els perso-

natges que suposa un abans i un després en l’actitud i en la realitat dels personatges, una metà-

noia:

“Així fou la nova aparició de l’Espol.” (“El desert”, p. 22).  

El protagonista ja no és el que era. I no tornarà a ser-ho. Però el canvi no succeeix quan 

els factors externs afecten el personatge (aquest és només un dels estímuls del canvi), sinó en el 

moment en què el protagonista pren una decisió. El canvi implica una tria per part del perso-

natge i és una prova. 

El canvi es produeix quan el protagonista actua segons interessos propis i no pel que li 

marca la societat, el destí o pel que està prefixat; és l’acte de decidir. Però altres vegades és des-

cobrir que triar és possible i també decidir no fer-ho; el canvi no sempre és desitjat i a vegades 

no és ben rebut, o acaba en desistiment. Al cap i a la fi, poques vegades és un canvi a millor o 

arriba a bon terme. Per això, alguns personatges decideixen no triar. I això també és una tria. 

La llibertat d’acció i de decisió és cara per als protagonistes, tant pel que costa aconseguir-la, 

com pel preu que en paguen.

Per tant, siga per decisió pròpia o per causes externes que forcen el protagonista al dile-

ma, la tria porta conseqüències i canvis ineludibles:

“la nostra vida s’inclinava a donar un gran tomb.” (“L’any de la meva gràcia”, 

p. 72). 
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Analitzem doncs, les possibles conseqüències de la tria i el resultat del canvi que es pro-

dueix en els protagonistes.

2.3.1. Canvi positiu, alliberador, despertar. 

“De les quatre rodes del cotxe, n’hi havia una que 
girava al revés. Però era la bona, perquè provava 
d’allunyar-se d’una corba que ens va desmanegar a 
tots.” 
(Pere Calders, “No se sap mai”).

Trobarem alguns exemples en què la situació sembla millorar per al protagonista, però 

aquests canvis positius acostumen a ser un benefici temporal, part d’un procés de transició cap 

a una situació final que empitjora de forma progressiva en uns casos o sobtada en altres. Per 

tant, relativitzem els exemples que aportem en aquest apartat i emmarquem-los en un context 

en què la conseqüència final encara no ha arribat. Malgrat que aquests canvis positius siguen 

l’avantsala d’un desenllaç negatiu o que siguen transitoris, cal reconéixer que intervenen en la 

transformació del personatge i que impliquen una evolució psicològica d’aquest, un renàixer o 

un despertar, una transcendència i una presa de consciència com a humà, i revelen la possibili-

tat de triar. Ara bé, això no implica que aquest potencial de decisió, aquesta llibertat, siga dura-

dora o que tinga un resultat satisfactori.

“—I com es guanyarà la vida? —La tinc aquí, ara —diu mostrant el puny dret

—. És la primera vegada que la puc localitzar” (“El desert”, p. 23). 

“—És la vida, saps? Aquí, mira —i estén el puny i l’alça a l’altura dels ulls—. 

Ara mateix la sento, com un grill.” (“El desert”, p. 24). 

Si més no, aquest descobriment del potencial propi permet que dins el tarannà abúlic, 

pessimista i derrotista general dels protagonistes hi haja espai per a una mica d’autoestima i op-

timisme:
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“Espol sent l’encantament d’una nova importància que el revesteix.” (“El de-

sert”, p. 23). 

El despertar o presa de consciència diferencia el personatge de la resta, i sovint aquest 

distanciament és expressat per ell mateix, que esdevé conscient del canvi que ha experimentat:

“Però ara és diferent. Ara tinc les meves ferides i et sóc infinitament superior. 

Són alternatives de la vida.” (“La clara consciència”, p. 105).  

Des d’un punt de vista narratiu, és un esquema que es repeteix constantment; victòries 

aparents i parcials que precedeixen una derrota per esgotament, o bé causada per un gir inespe-

rat (un incident, sovint extraordinari i imprevist). Calders fa creure relat rere relat que la fugida 

d’un destí predeterminat és possible i que el despertar dels personatges, la llibertat adquirida 

per la presa de consciència i per la capacitat de decidir, els poden salvar d’aquest:

“Mentre m’afaitava, aquell matí, se’m va ocórrer una cosa molt notable. Em 

vaig dir: “Tots els passos que he de fer avui, el destí els ha previstos per endavant. 

Cada gest que em menarà a col·locar-me a prop de la bomba, a hores d’ara ja està 

determinat. Doncs bé, no és possible que em rebel·li contra la normalitat que 

permet a aquest destí prendre les seves mesures?” (“La clara consciència”, p. 107). 

Com que aquest esquema es repeteix constantment, el lector aviat identifica el patró i 

esdevé gairebé una fórmula, i l’interés narratiu doncs, ja no està tan basat en el desenllaç de la 

trama, que esdevé previsible en la derrota del protagonista, sinó en el conflicte del protagonista 

amb els seus dilemes interiors i amb l’oposició externa. Afirmem-ho doncs, els relats i les no-

vel·les de Calders, per regla general, són la crònica de la derrota d’un combat de boxa que tot-

hom sap que està arreglat, excepte el boxejador per qui ningú ha apostat. Això, lluny de restar 

interés per la previsibilitat que se’n deriva, permet a l’autor centrar el relat en l’anàlisi i l’expe-

rimentació dels factors, causes, motivacions i psicologia del perdedor, més que no en el resultat. 

Narrativament, a més, li permet jugar amb el que el lector ja preveu i dóna per suposat, tòpics 

socials i literaris, manipulant i subvertint aquestes previsions i convencions.
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De vegades, l’acte de rebel·lia no té implicacions tan transcendentals o greus, i respon a 

problemes més quotidians, fins i tot domèstics:

“Des d’ara s’han acabat per a nosaltres les petites obligacions, els deures de fa-

mília i la dèria de les inclinacions coquines. Cada u es deu als altres i tots plegats 

som els servidors d’un afany justíssim. 

Per primera vegada ens adonàrem de la grandesa de l’hora que vivíem.” (“La 

revolta del terrat”, p. 95).  

En el cas de “L’home i ofici”, les millores aconseguides, si no rebusquem una interpretació 

més vital o social, són a primera vista pragmàtiques:

“Va establir-se aquesta habitud, i, exercint-la, l’inventor va comprovar que en-

cetava una època d’or. Cada matí, en despertar-se, corria cap al taller i passava en 

net allò que havia fet el seu esperit mentre ell festejava o dormia. Els seus encerts, 

des del punt de vista de l’ofici, sovintejaven més que mai, i gairebé sense adonar-

se’n adquiria una maduresa professional notable per molts conceptes.” (“L’home i 

l’ofici”, p. 123).  

De nou, sembla que les decisions del protagonista el porten a aconseguir l’equilibri que 

cercava, però com hem esmentat abans, són èxits provisionals. El protagonista d’aquest conte 

és un dels pocs que no arriba a ser conscient del seu fracàs ni tan sols al final del relat, i són els 

secundaris els que descriuen la situació en què acaba, reforçant així potser més que en cap altre 

relat la desubicació en què viu, i la condició d’outsider i inadaptat que representa i que compar-

teix amb la major part de protagonistes. La condició transitòria i fugaç de l’èxit dels protago-

nistes, quan arriben a experimentar-la, queda molt ben descrita en el següent fragment de “La 

clau de ferro” pel narrador:

“Un ciutadà insignificant, a qui una regular fortuna posava a cobert de les pre-

ocupacions materials, experimentà el desvetllament d’una ambició que l’impulsava 
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a significar-se, i es va inventar un artifici amb el qual, al principi, reeixí.” (“La clau 

de ferro”, p. 152). 

Tanquem l’apartat dels èxits o millores en el protagonista resultat de les seues decisions 

comparant-les a la calma que arriba abans de la tempesta. Suposen una petita victòria aparent i 

temporal abans de la derrota final, o bé un regal emmetzinat, amb un èxit també aparent, que 

implica unes conseqüències pràctiques que empitjoren la situació inicial o en fan pagar un preu 

massa alt .18

2.3.2. Negatiu, desubicació, solitud, inadaptat. 

“Com quan el vent boreal de tardor arrossega les 
fulles seques de card per la plana, i en fa munto-
nets ben compactes, tal el portaven d’ací cap allà 
aquells vents sobre l’aigua […].”
(Homer, Odissea, cant V, 328).

Passem ara a analitzar la derrota en si mateixa i les conseqüències que es manifesten en 

un resultat negatiu sense ambigüitat o termes mitjans.

Si els protagonistes no són apartats per la societat, acabaran transformats per a encaixar 

en uns patrons socials dels quals han intentat escapar, o bé seran ells mateixos els que ja no po-

dran tornar a acceptar una vida i uns esquemes que han deixat de resultar-los còmodes. Esde-

vindran inadaptats i incompresos en un moment o altre de la història, i trobaran el rebuig entre 

els seus.

Els mitjans o mecanismes que portaran a aquestes conseqüències poden ser diversos. Una 

renúncia voluntària del personatge, pressionat per factors externs o pels dubtes i inseguretats. 

 Tot i no considerar-les èxits absoluts (sembla que no hi ha cap aspecte de l’obra de Calders que puga tractar-se en 18

termes absoluts, i que aquesta n’és la seua essència), cal esmentar la victòria de “La revolta del terrat”, però amb greus 
seqüeles ètiques, morals i humanes per als vencedors. I també la dels xiquets de “La ciència i la mesura”, que desbaraten 
els plans de son pare fins que aquest desisteix; però aquesta victòria seria només acceptable si considerem que els xiquets 
són els protagonistes del relat i no el seu pare.
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Una pressió  externa,  que consistirà  en les  accions  i  arguments  dels  personatges  secundaris 

(normalment propers al protagonista), o bé un cop d’atzar (de mala sort) o un incident que cap-

girarà la situació inicial, desfent o malmetent tot el que el protagonista havia aconseguit o pro-

gressat.

El sentiment de solitud és una conseqüència comuna a tots els personatges en el moment 

que se senten diferents i incompresos. Déiem abans que el canvi dels protagonistes els torna 

més conscients, més complexos i augmenta el seu potencial, però això també els separa de la 

resta. La consciència del despertar és celebrada amb una sensació d’eufòria inicial, però en tots 

els casos va seguida d’una situació en què predomina la soledat, la incomprensió i desesper:

“Quan torna al carrer, la solitud poblada li entela el cor.” (“El desert”, p. 25). 

D’aquí, possiblement el títol del relat, que descriu perfectament aquesta desubicació i aï-

llament que experimenta, paradoxalment a causa d’haver salvat la vida. I també un exemple de 

la resiliència que ja apuntàvem:

“En l’erm eixut del seu pensament, petites llums s’encenen d’ací i d’allà i s’ex-

tingeixen de seguida; li entra la nostàlgia de quan portava la vida sense sentir-

se’n.” (“El desert”, p. 26).  

Pateix, se sent en un desert, i dubta si ha valgut la pena l’acte de voluntat extrema de re-

tenir la vida en la mà, ja que ningú l’entén i se sent sol, incomprés per tots. Salvar la vida li su-

posa no poder-la compartir amb ningú i  que tothom s’hi opose i  prove de convéncer-lo de 

desistir. I malgrat els dubtes, resisteix. Al final, ha d’actuar un engany (no se sap si del destí o de 

la Providència), un miratge, que amb el subterfugi i la trampa, li fa obrir la mà. No trobarem 

cap altre exemple que s’acoste més a l’heroisme i al poder de la voluntat que aquest, malgrat ser 

per interés propi i estar abocat, com ja ens introdueix Calders des d’aquest relat que obri el re-

cull, al fracàs. De fet, en aquest primer relat, ja ens introdueix tots els elements que seran una 
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constant, i totes les claus interpretatives que hem exposat. Tot és present i presentat en el pri-

mer conte. I totes les possibilitats estan contemplades en els tres primers.

Però trobem molts més exemples del tema de la solitud i l’aïllament, esmentat de manera 

explícita pel narrador i els protagonistes:

“Després del cop de porta, els criats es retiraren i ell experimentà la sensació de 

solitud i desemparament davant un enigma tancat entre parets de fusta.” (“La clau 

de ferro”, p. 160).  

Una altra víctima de les seues decisions. Com l’anterior, el camí que ha decidit i el canvi 

que ha provocat amb la seua tria se li giren en contra i el separen de la resta.

Els desitjos complerts, quan això passa, solen tornar-se en contra. Be careful what you wish 

for, diuen els anglesos. I això mateix ho trobem en molts relats. Com una mena de pacte amb el 

dimoni, hi ha moltes possibilitats que es complisca al peu de la lletra, o que no acaben de que-

dar ben definits els termes del desig, i quede alguna escletxa per on puga entrar la tragèdia. Ho 

veiem clarament en “La clau de Ferro”, i també en “La ratlla i el desig”:

“Volia seguir endavant, però això no em portaria el repòs de l’ànima, fos el que 

fos allò que trobés al final de la ruta de cada dia.” (“La ratlla i el desig”, p. 39).  

L’acte mateix de triar i de prendre una decisió esdevé un problema i un dilema que provo-

ca angoixa.

Un altre protagonista que decideix un canvi existencial i  que sembla aconseguir-ho de 

primeres el trobem a “L’home i l’ofici”. Però tan bon punt el canvi comença a funcionar i a fer-

se realitat, ell mateix mostra els primers símptomes que potser no ha sigut una bona decisió, i 

anticipa el fracàs posterior de l’operació. Ha guanyat la normalitat i l’adaptació que buscava, 

però ha perdut una independència que no havia valorat o no havia vist abans. Ací no és solitud 

el que experimenta (de fet, és del que fuig, en certa manera), sinó el control i pèrdua de lliber-

tats que la companyia, amb les normes socials i els lligams, implica. Se sent reclòs; la metàfora 

de tancat en un calaix, embotit entre objectes, és ben gràfica.
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“a mesura que s’anava endinsant en la intimitat que li oferien, el guanyava la 

sensació que s’endreçava dins un gran calaix. Sentia el que deuen sentir els cadells 

quan furguen un manyoc de roba per a quedar coberts i ajaçar-se, o el que sentiri-

en, si poguessin, les joies guardades en els seus estoigs.” (“L’home i l’ofici”, p. 119).  

Solitud, pèrdua de llibertat, però també trobem angoixa i por, que de primeres pot ser per 

motius subjectius:

“Sense que pogués endevinar-ne els motius, una por plena de puresa es conver-

tia en el tema central de la seva vida.” (“La clau de ferro”, p. 156).  

I va prenent realitat, a mesura que va quedant atrapat en el seu propi engany:

“Així, doncs”, pensà, “deu ser veritat la versió del cadàver ocult. Ni diners, ni 

documents, ni records no haurien produït un efecte semblant en ésser descoberts. 

Sóc un home devorat per la meva pròpia llegenda!” (“La clau de ferro”, p. 159). 

Fins que l’incident extraordinari fa que aquesta por tinga motius fonamentats i que el 

malson esdevinga real:

“Va fer-li amb la mà un gest de manyaguesa i, en acostar-s’hi, trepitjà un bassal 

de sang. Per l’escletxa inferior del batent de la porta, queien les gotes lentament i 

la taca del terra creixia. Però ell ni va adonar-se’n. 

Deixà petjades vermelles damunt del mosaic del vestíbul, i en la petita estora de 

l’entrada. La grava del jardí va netejar-li les soles, i en carregar el seu pes sobre la 

pedra del carrer, amb la passa segura de l’home que fugia d’un malson, ja no el 

delatava la marca de cap rastre. 

Va trobar que feia una nit agradable i s’afirmà en el propòsit d’anar al club 

amb l’assiduïtat d’abans. Però estava escrit que no hi tornaria mai més.” (“La clau 

de ferro”, p. 163-164). 

Altres vegades, les conseqüències negatives, la desubicació i el rebuig del protagonista se-

ran causades pels personatges secundaris, i serà la societat (o els seus ciutadans) qui aparte, as-
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senyale o perseguisca als que han decidit no seguir el camí establert que, recordem, està format 

per petites regles molt estrictes i inviolables. És en aquest sentit on prenen plena significació 

els personatges secundaris com a antagonistes o com a agents al servei d’un bàndol antagònic o 

d’una voluntat antagònica no definida:

“A vegades, després d’una de les meves cabrioles, cercava una mica de com-

prensió entre els espectadors, però no n’hi trobava gens, comprens? “Gens!” (“La 

clara consciència”, p. 111). 

Com més anònim i menys individu esdevé el ciutadà, més implacable i dur resulta en 

aquesta tasca delatora i executiva; per això les multituds en representen el vessant més deshu-

manitzat i intimidador. En les situacions on hi ha implicades multituds, és on la individualitat 

del protagonista es manifesta més indefensa i desarmada:

“I tot de dits assenyalaven el culpable, que ja es furgava les butxaques per de-

mostrar que tenia tots els papers al corrent. Es va treure la cèdula i l’anava ense-

nyant a tots els espectadors, que se la miraven amb hostilitat, perquè la contem-

plació de la sang els enardia i no podien perdonar.” (“L’home i l’ofici”, p. 116). 
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La reacció del personatge, a més, és la de demostrar que és un ciutadà en tota regla, que 

és un d’ells, que no és un dissident ni està fora de la comunitat. El gest de mostrar la cèdula és 

potser un dels exemples més gràfics d’aquest conflicte entre individu i societat .19

D’escenes de multituds en trobem diverses. Totes tenen una atmosfera que recorda els 

linxaments,  i  resulten  en  la  segregació  i  acusació  del  protagonista.  Representen  clarament 

l’oposició entre l’individu i la societat que plantegem, entre l’establert i la dissidència, i entre la 

uniformitat i la diferència.

Aquest aïllament i rebuig per part de la societat i dels personatges secundaris pot arribar 

al punt de considerar la dissidència, la rebel·lió i la diferència com a elements a rebutjar:

“estudiat per nosaltres el problema de les minyones i la seva manera d’interpre-

tar la professió, ens ha semblat que no hi havia altre remei que treure-les del ter-

rat.” (“La revolta del terrat”, p. 89). 

 Observem aquesta il·lustració i trobarem més semblances entre personatges. Kalders i Tísner (1991), p. 87. 19
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Aïllar:

“Les comunicacions telefòniques foren interrompudes, és clar, i quedàrem aï-

llats, abandonats al nostre propi esforç.” (“La revolta del terrat”, p. 98). 

O fins i tot, com a elements a eliminar:

“—“Abans», ciutadà, l’Estat no hauria pogut ajudar-vos perquè us hauria fet 

cremar prèviament per bruixot. 

Des d’aleshores, el desencís m’ha fet comprendre per què hi ha al món tantes 

coses que rutllen desballestades.” (“L’any de la meva gràcia”, p. 78). 

Els personatges secundaris són el mitjà més recurrent i evident de minar la voluntat dels 

protagonistes mitjançant la maniobra d’exclusió que exposem. A vegades resulta ben explícit el 

rol d’outsider, inadaptat, bàrbar… o monstre. El rebuig i el menyspreu que li té al marit és evi-

dent:

“—Oh, monstre —cridà ella—. Vull tornar de seguida al costat de la mama!”. 

(“La clau de ferro”, p. 159).  

I no és només la força de l’adjectiu “monstre”, sinó l’oposició que es crea en la mateixa 

intervenció entre “monstre” i “mama”. Tan negatiu i repulsiu com un monstre, en oposició a la 

puresa i la intimitat de la mama. El monstre representa el pitjor d’allò que és considerat contra-

ri i indesitjable, mentre que la mama és el millor del que és propi i acollidor. 

El conflicte és omnipresent i hi ha dos bàndols ben delimitats. En el bàndol perdedor hi 

ha l’individu que no vol deixar de ser-ho i que intenta ser capaç d’intervenir en el seu destí. Però 

en aquesta guerra de bàndols oposats, la solució més fàcil és no iniciar la disputa tot seguint les 

regles, siguen les que siguen; perquè l’important no és quina regla s’incompleix, sinó el fet de 

trencar-la. Sembla que la regla principal siga “no infringir les regles”. En aquest conflicte, la tre-

va, el pacte i les negociacions no són una opció. Com ja havíem apuntat abans, el combat està 

arreglat. Dialogar amb l’oponent no és possible i cap estratègia arriba a bon terme. El següent 

fragment il·lustra perfectament el conflicte, l’aïllament i la derrota del protagonista:
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“—Que ja no m’estimes, Inventor meu? 

—Vint-i-quatre. El meu pare va morir poc després de fer-ne setanta-dos. 

—Jo no sóc res per tu! 

—No fa gens de mal. Et donen una punxada al braç i ja està llest. 

—Si em tractes així, em moriré. 

—Si ho trobo, sí. A més dels diners, tindrem l’anomenada, i no ens faltarà res. 

La Sofia acabava plorant, amagant-se la cara entre les gases.”. (L’home i l’ofici, 

p. 101).  

No és d’estranyar que els protagonistes que encara poden, opten per una retirada:

“Incapaç d’emprendre una lluita semblant, vaig anar-me’n a ciutat.” (“La ratlla 

i el desig”, p. 39). 

Incapaç de triar, el desig complert se li ha convertit en una trampa existencial que l’ompli 

d’angoixa i resulta en una fugida per a evitar el dilema d’haver de triar.

2.4. L’INDIVIDU EN CONFLICTE 

“I  know  somewhat  too  much;  and  from  this 
knowledge, once one has been infected, there se-
ems to be no recovering. I ought never to have 
taken my lantern to see what was going on in the 
hut by the granary. On the other hand, there was 
no way, once I had picked up the lantern, for me 
to put it down again. The knot loops in upon it-
self; I cannot find the end.”
(J.M. Coetzee, Waiting for the barbarians).

Com assenyalen les teories cognitivistes, les categories se superposen i els límits són difu-

sos però, a banda, cal dir que els personatges caldersians són especialment hàbils i estan creats 

per a no encaixar en categories absolutes. I, tanmateix, són presentats amb moltes etiquetes i 

tenen l’aparença de ser clixés.
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Per tant, el protagonista gris i anodí, ciutadà exemplar que segueix les normes socials, que 

les accepta sense dubtes i que no es qüestiona l’establert, no existeix en estat pur . I el rebel 20

que s’oposa a la societat i a l’establert, amb una voluntat i determinació heroiques tampoc. I no 

obstant això, tots els personatges tenen elements d’un i altre en major o menor mesura, i de 

bon principi semblen pertànyer a una de les dues categories. Els únics personatges que són el 

que semblen són els secundaris. Els protagonistes són més complexos i plens de dubtes i con-

tradiccions. Uns actuen i fan alguna cosa al respecte, altres es rendeixen en el procés d’actuar, i 

altres no actuen prenen mai, però el dubte sempre hi és. 

El dilema entre poeta i agrimensor de “La ratlla i el desig” és, en definitiva, el dilema de 

tots els protagonistes . La resta de personatges no protagonistes són agrimensors, poetes, ge21 -

rents, metges, trapezistes o el que els ha tocat ser, però cap d’ells tindrà mai la problemàtica 

d’haver de decidir què és o a quina categoria pertany. El problema no radica en ser poeta o en 

ser agrimensor, sinó en no ser ni una cosa ni l’altra, o totes dues coses al mateix temps. Això no 

té cabuda en el món literari de Calders.

En la literatura de Calders una persona és acceptada no pel que és, sinó perquè actua de 

forma coherent al que és i en cap moment transgredeix aquest rol. Per això, lladres, assassins, i 

fins i tot fantasmes, poden ser plenament acceptats mentre es comporten com a tals. En canvi, 

un oficinista que un dia decideix que no pot acceptar que li ha arribat l’hora i tanca el puny, es-

devé un inadaptat automàticament, perquè no ha seguit les regles comunes per a tothom. El 

problema arriba quan algú surt del seu paper, del seu lloc. I no només pel fet de fer-ho o de pla-

nejar-ho, sinó també per tindre dubtes sobre aquestes qüestions, encara que no es manifesten. 

El que genera conflictes és la decisió, la voluntat o l’acció de canviar, d’intervenir i d’impedir el 

 Sí que existeixen, però com a personatges secundaris.20

 Melcion veu en ell l’acceptació de la realitat o la fantasia. Però la nostra lectura, si bé no nega la seua, va per altres 21

interpretacions que no són excloents.
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que és acceptat per la resta. És el fet de convertir-se en actiu en un món de passius i d’exercir 

d’individu en un món d’autòmats.

Els personatges de Calders no són líders ni herois. Més que directors o generals semblen 

actors que han oblidat o perdut el guió, o soldats rasos amb ordres confuses . Això, possible22 -

ment, explica també la gran influència que exerceixen personatges secundaris com poden ser el 

amics, els caps, els doctors i la família (en definitiva, la societat).

Aquesta tria sobre la individualitat i el propi destí, els diferents tipus de dilemes i dubtes 

que genera en cada personatge i la reacció i conseqüències que la decisió provoca són, en defi-

nitiva, l’eix central i el motor narratiu de tots els relats de Calders.

 Això és una constant en l’obra de Calders, no només als contes. A Unitats de xoc tindrem un soldat que vol sentir-se 22

part del cos que representa, i que sovint insisteix en com se li n’encomanen les característiques i virtuts. La història de 
L’ombra de l’atzavara és la d’un treballador mediocre i empetitit per amics, família, faena i circumstàncies, que vol un canvi 
i que no gosa a fer-lo mai; i quan finalment el fa es torna en catàstrofe. Fins i tot el protagonista d’Aquí descansa Nevares, 
que a priori sembla un líder, en cap moment pot amagar que el paper li ve gran, i es veu superat i indefens per la majo-
ria. Els pocs intents en què els protagonistes de Calders intenten prendre o exercir el comandament sobre altres, són 
enderrocats o acaba en temptativa.
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3. SECUNDARIS I ANTAGONISTES 

“L’opressor no seria tan fort si no tingués còmpli-
ces entre els mateixos oprimits.” 
(Simone de Beauvoir).

Seria interessant fer també una anàlisi semblant a la que hem fet amb els protagonistes 

que tinguera com a subjecte d’estudi els personatges secundaris, per a estudiar la manca d’evo-

lució, de dubtes i de conflictes interns que presenten. Així com la seua arquetipicitat uniforme i 

el comportament previsible i sense contradiccions que els diferencia dels protagonistes. Els 

personatges secundaris no tenen conflictes, ni contradiccions, ni dilemes, ni comportaments 

imprevistos. Tampoc presenten gaires matisos. Si al principi del treball utilitzàvem la metàfora 

del dibuix en blancs i negres per als personatges, que s’acolorien a mesura que avançava el relat, 

els secundaris no abandonarien mai el monocromatisme. 

Els secundaris són arquetipus reals, mentre que els protagonistes, com hem vist, només 

aparenten ser-ho. Els personatges secundaris són clixés recurrents, no només en els relats, sinó 

que els trobem també (a vegades més elaborats o evolucionats, però a vegades no) a la resta de 

la producció literària de Calders, conformant una autèntica galeria o catàleg de personatges ha-

bituals. Podem esmentar el ciutadà (un professional mediocre que ens recorda molt a l’home 

gris dels protagonistes), el metge, l’advocat, el tècnic, el cap o gerent, o els veïns. Tots aquests 

actuen normalment oposant-se a la voluntat i a les accions del protagonista i representen i de-

fenen l’establert, la societat i les seues normes i convencions. Solen tindre una actitud que ten-

deix a banalitzar.

“El viatjant de comerç va alçar les espatlles i formulà una opinió banal: «No hi 

veig l’estranyesa», digué. «Un mateix escenari serveix per al drama i per a la co-

mèdia, o per a un repartiment de premis escolars».” (“La ratlla i el desig”, p. 30) 

59



Hi ha també els familiars i  els amics, que poden jugar un paper menys agressiu, però 

igualment adaptador, i el màxim exponent en serien els sogres i, sobretot, la parella o la dona. 

El rol de la dona en Calders mereixeria un estudi específic i profund. Valga com a punt de par-

tida que cap dels contes del recull té un protagonista femení, i que sempre fa el paper d’anta-

gonista o té una càrrega negativa. Aquest tractament de la dona no és gaire diferent del que 

trobem a la resta  d’obres de Calders.

“D’antuvi, la meva dona va esverar-se, puix que la seva terapèutica casolana no 

abastava a intervenir un cas extraordinari com aquell.” (“L’any de la meva 

gràcia”, p. 72). 

Les multituds en si mateix esdevenen un personatge i són presents a tota l’obra literària 

de l’autor, amb comportaments i rols similars. Són el màxim exponent, el més agressiu i des-

humanitzat, de personatge secundari antagonista.

“Per un moment, vaig sentir-me al descobert, desemparat, a mercè de la pietat 

ciutadana; tothom em va mirar, i més de sis-cents dits m’assenyalaren.” (“El Teatre 

Caramar”, p. 144). 

Però també trobem alguns arquetipus que no es posicionen obertament contra el prota-

gonista, i que comparteixen algunes característiques amb ells. Precisament són els personatges 

menys representatius de l’establert i la societat. Sovint ajuden el protagonista o tenen un paper 

ambigu, però mai contrari. Serien els firaires, els treballadors de circ, els professionals liberals, 

els ancians i, sobretot, els xiquets i els viatgers.

“El meu amic Elies Caramar havia vist el món des de tots els angles oberts als 

mariners. Deia coses molt personals, i podia sostenir qualsevol punt de vista amb 

proverbis importants de les bandes més llunyanes de la terra.” (“El Teatre Cara-

mar”, p. 139). 

I després hi ha aquells personatges que naturalment consideraríem exclosos de la societat 

i de l’establert (com passava amb els inadaptats entre els protagonistes), que tot i no ser anta-

60



gonistes, demostren una adaptació meticulosa i un respecte absolut per les convencions i les 

normes socials. Ací trobaríem professionals excessivament liberals com quiromàntics o lladres:

“—Jo, senyor, mal m’està el dir-ho, sóc lladre. Fins fa poc m’ha somrigut la for-

tuna; m’he guanyat bé la vida sense treballar gaire, he estat benvist de la gent i 

respectat per la policia, i mai no he hagut de fer cap reculada. A casa vostra he 

tingut el primer entrebanc, i vinc a superar-lo noblement, jugant a cartes 

vistes.” (“El principi de la saviesa”, p. 57). 

 O éssers de cèdula improbable, com ara fantasmes o àngels:

“En diu «l’àngel» per expressar la seva hibrides, però s’adona que en cap histò-

ria sobrenatural no se’l podria classificar així. 

La figura mou el cap i un dit negativament, i, amb una veu sense sexe, diu: 

—No facis això, Carel·li. Mira que encara hi ets a temps.” (“La consciència, 

visitadora social”, p. 42). 

Si els personatges secundaris són clixés i  arquetipus, el  seu comportament i  reaccions 

també segueixen uns patrons que es repeteixen uniformement a tots els relats,  com ara els 

comportaments que podríem definir d’hipercorrecció davant del que no poden o no volen ac-

ceptar segons els seus patrons estrictes. Així, davant la demostració del prodigi, de la gràcia:

“—Jo tenia un cosí que també en sabia, de fer jocs de mans. Però vaja, no era 

un treball tan fi. Renoi, que us ho portàveu amagat, això!” (“L’any de la meva 

gràcia”, p. 73). 

Aquestes situacions generen no només els passatges de major ironia i humor, sinó també 

les situacions més inversemblants i absurdes. 

“—Mira: a l’Enric, se li escapava la vida i va ésser a temps d’agafar-la amb la 

mà. Ara l’ha de dur sempre tancada perquè no li fugi definitivament.” (“El 

desert”, p. 24).  
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Seria molt interessant estudiar aquests comportaments generalitzats i característics des 

d’un punt de vista social i antropològic, emmarcant-los dins del context de conflicte entre indi-

vidu i societat que proposem, i de diferència i contaminació segons els plantejaments de Mary 

Douglas  o  de  Lévi-Strauss,  ja  que  molts  dels  comportaments  queden del  tot  explicats  per 

aquestes teories. Com a nota curiosa, molts dels comportaments absurds dels personatges de 

Calders recorden els experiments de Garfinkel sobre comportament i reaccions davant de con-

ductes absurdes o inesperades . Un estudi sociològic dels patrons de comportament i conducta 23

dels personatges de Calders seria interessant en aquest aspecte i assentaria moltes de les idees 

que hem anat introduint.

Tot i que en els contes hi ha nombroses referències a una voluntat antagonista, aquesta 

no acaba de definir-se. 

“—A veure, a veure si això serà cosa de la Providència…” (“Coses de la Provi-

dència”, p. 134). 

“el rigor amb què vaig rebre tracte de qui sap quins poders superiors.” (“La 

ratlla i el desig”, p. 32). 

Sembla que l’atzar, la providència i el destí juguen a favor dels mateixos interessos, i la 

major part dels personatges secundaris també, però no queda del tot definit si es tracta d’in-

teressos comuns i compartits, si es tracta d’una voluntat superior o divina amb agents i recursos 

específics com ara la capacitat d’actes extraordinaris (els incidents que hem anat esmentant) o, 

si simplement, és una providència capriciosa. 

“si no fingia un canvi del meu temperament, d’una manera total, el destí 

s’aprofitaria de qualsevol falla que cometés i realitzaria els seus designis.” (“La 

clara consciència”, p. 109).  

 No hi ha una relació directa perquè aquests experiments són posteriors, almenys a Cròniques de la veritat oculta, però 23

quan s’estudien els experiments sociològics de Garfinkel, hom té la sensació d’estar davant d’un relat de Calders.
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Per tant, no sabem si es tracta d’un únic antagonista o de diversos, ni la natura i identitat 

exactes d’aquest, si és que existeix. Però sembla evident que, si més no, hi ha un patró que es 

repeteix i gira al voltant del conflicte amb l’individu que tria i pren decisions.

“Tu et veus obligat a improvisar i ‘ells’” (em referia als qui administren el destí) 

“tenen molts elements per a fer les coses ben fetes.” (“La clara consciència”, p. 

111). 

Hi ha una sèrie de factors que provoquen als contes de Calders que passe alguna cosa. So-

vint inexplicable des d’un punt de vista científic o racional. Sol prendre forma d’incident. 

“Em va obrir un senyor de mitja edat, amb patilles, embolicat amb una bata 

ratllada de blau i de blanc com la que jo usava. 

—Dispenseu —vaig dir—. Dec haver-me equivocat de pis. 

—Aquí som al tercer pis, primera porta —respongué ell—. Se us ofereix quel-

com? 

El tercer pis, primera porta, d’aquella escala era casa meva. Per tant, si en mi 

no hi havia error, el qui s’errava era el senyor de mitja edat.” (“Coses de la Provi-

dència”, p. 128). 

Hem apuntat que l’incident extraordinari és un dels recursos contraris al protagonista 

dins d’aquest conflicte. Encara que a vegades sembla beneficiar el protagonista, finalment es 

gira en contra o no arriba a bon port. 

“I així, amb la mirada alta i perduda, és quan vaig veure la ratlla de la llum. 

Fou cosa d’un instant: la sorpresa de la ratlla, la revelació immediata que es tracta-

va de la caiguda d’una estrella i la reminiscència supersticiosa que m’obligà a for-

mular el desig de trobar la casa i l’esposa esperant-me després del primer tombant 

del camí.” (“La ratlla i el desig”, p. 35). 

“Lentament, la salut se li enfilava per l’arbre dels nervis amb l’intent de fugir-li 

per la boca, quan es produí a temps la rebel·lió de l’Espol: en el moment del tras-
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pàs, aferrà alguna cosa amb la mà i va tancar el puny amb força, empresonant la 

vida.” (“El desert”, p.21) 

Seria interessant estudiar el paper específic que juga l’incident en aquest procés i establir 

si sempre juga a favor de l’establert. Sobre la seua càrrega fantàstica i extraordinària ja se n’ha 

parlat molt i, de fet, ha esdevingut el tema central de la major part dels estudis sobre Calders. 

Però si alguna cosa hem volgut demostrar amb aquest treball, és que l’obra de Calders va molt 

més enllà d’aquest element improbable, fantàstic o extraordinari i que, de fet, no és el que sus-

tenta els relats ni és el tret comú de tota la seua producció literària. La presència del conflicte 

existencial que plantegem, en canvi, es pot resseguir més enllà dels relats. De fet, és difícil no 

identificar el conflicte en qualsevol obra de ficció de l’autor.
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4. CONCLUSIONS 

“Tenen el pèl de búfal, la peülla com la de l’elefant, 
una banya al  mig del  front,  molt grossa i  negra. 
[…]  Té la testa com un senglar salvatge i  la duu 
sempre inclinada cap al  terra.  Li  agrada estar-se 
entre el llot i el fang, als llacs i als boscos. És una 
bèstia lletja de veure i repugnant. No és gens ni 
mica com nosaltres,  els  d’aquí,  diem i  descrivim 
quan creiem que es deixa atrapar pels pits d’una 
donzella. És tot el contrari d’allò que creiem.” 
(Marco Polo, La descripció del món, p.533).

Hem escollit l’anàlisi dels personatges protagonistes a l’hora d’introduir la proposta de 

lectura en clau existencial perquè en la seua natura, característiques i comportament trobem 

una sèrie de patrons que es repeteixen al llarg de tota l’obra literària de Calders, i hem observat 

una temàtica constant i coherent centrada en els dilemes que els protagonistes experimenten 

entre la voluntat i la necessitat de prendre decisions que afecten la seua individualitat i llibertat 

de decisió, i la impossibilitat de fer-ho. Volem, doncs, proposar una lectura basada en els temes 

i els personatges, al contrari de les lectures que se n’havien fet fins ara, basades en mecanismes i 

elements narratius i literaris, derivant així lectures en clau metaficcional i fins i tot metaliteràri-

es,  que en limitaven el  valor  literari,  però també la  complexitat  i  la  profunditat  de l’obra. 

Aquestes lectures no acaben d’explicar per elles mateixes molts aspectes que sí que s’expliquen 

des d’aquesta òptica de conflicte existencialista. Això havia fet que recursos narratius i retòrics 

com la ironia, el joc del llenguatge i la fantasia s’abordaren no pas tant com a mitjans narratius, 

sinó com un objectiu. 

La lectura proposada (o la nova perspectiva amb què abordem els relats de Calders) dóna, 

a més, una coherència i visió de conjunt a tota la seua obra literària posterior a la Guerra Civil, 

incloent-hi les novel·les, ja que a diferència de l’extraordinari i dels elements metaficcionals, 

més presents en unes obres que en altres, el conflicte existencial de l’individu sí que és una 

constant. L’obra de Calders presenta no només una unitat temàtica constant i cohesionada, sinó 
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que revela una planificació meticulosa i coherent i una visió d’obra global i de conjunt que inte-

gra tots els elements, els justifica i, sobretot, els complementa. Cada relat o novel·la aporta 

nous punts de vista, nous escenaris o noves situacions a aquest conflicte existencial de l’indivi-

du . Fins i tot els relats de Cròniques de la veritat oculta suggereixen un ordre i una funció segons 24

la posició dins del recull i es relacionen amb els de la vora. Tot el recull és una tipologia i casuís-

tica de combinar una sèrie de variables entre societat, individu, rebel·lió i acceptació, èxit i fra-

càs. Cada conte és représ per un altre i completat o complementat.

Dins d’aquesta obra o programa global, Cròniques de la veritat oculta tindria un paper fo-

namental, introductori i amb un caràcter programàtic que ja insinuava el mateix autor  i que a 25

parer nostre senta els precedents del que serà la temàtica central de la producció futura. Cons-

titueix gairebé un full de ruta de l’obra posterior, almenys pel que fa a la narrativa breu. 

Si la nostra hipòtesi de lectura existencialista és correcta, el títol del recull podria adquirir 

tot un altre sentit. Si bé no podrem saber amb certesa a què fa referència el títol de Cròniques de 

la veritat oculta, sí que podem esbossar algunes hipòtesis. La veritat oculta podria identificar 

aquests protagonistes amb potencial  de decidir,  que romanen ocults i  latents entre la resta 

d’arquetips  als  quals  s’assemblen  tant,  fins  al  dia  que  “desperten”  (i  són  neutralitzats  o 

redirigits). O potser la veritat oculta identifica aquesta pugna entre individu i societat, entre 

diferència i uniformitat, entre lliure albir i  destí,  que viu soterrada i secreta sota l’aparença 

d’absoluta i regular normalitat, civilitat i normes que ningú discuteix .26

 “Proposo un plantejament alternatiu: totes les micronarracions de Calders són literàries.” Ardolino (2017), p.63. 24

Aquesta reivindicació d’Ardolino, quedaria reforçada per la concepció d’obra global que proposem, on uns contes es 
complementen amb els altres; tots ells amb un eix temàtic comú: el tema existencial i el conflicte de l’individu. Veiem un 
fil conductor i coherent al llarg de tota la producció de narrativa breu caldersiana, i també en les novel·les, però deter-
minar aquesta unitat ja sobrepassa els límits amb què hem acotat aquest estudi.

  Carta de Calders a son pare de 1952: “em fa l’efecte que he tancat un cicle de la meva manera d’escriure i he iniciat 25

una nova concepció i estil de realitzar-me. “La ratlla i el desig” seria el conte on es dibuixa el canvi”. Ho trobem en l’an-
tologia de textos de Calders editada per Castellanos i Melcion (1995), p. 97.

 Tal com en la major part de la filmografia de David Lynch o de moltíssimes obres de Kafka o Ionesco. La troballa de 26

la mà al jardí d’“El principi de la saviesa” recorda en molts aspectes a l’orella tallada que es troba a Blue Velvet de Lynch. 
Totes dues són el desencadenant de la revelació d’una realitat que existia i no es percebia, propera i oculta.
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En l’obra de Calders s’hi diferencien dues posicions. Per un costat, la del protagonista 

com a individu amb el potencial o la possibilitat de fer una tria que canviaria l’ordre establert a 

petita o gran escala. I en la posició enfrontada, una sèrie de personatges secundaris, la societat 

com a conjunt abstracte, i una entitat o entitats superiors amb capacitat de provocar incidents; 

tots ells amb accions destinades a evitar, redreçar o castigar el canvi de l’establert. Ara bé, no és 

un conflicte entre dues ideologies. Els protagonistes no són llibertadors, ni herois, ni agents al 

servei d’una idea, sinó que es mouen per interessos propis, i no tenen una voluntat clara de can-

viar el sistema. La seua oposició a l’establert és una reacció per a preservar la seua individuali-

tat. Aquest conflicte deriva en exclusió del protagonista, identificat amb l’arquetipus d’outsider.

A banda de l’oposició clara i immediata entre individu i societat, el tema existencial tam-

bé s’estructura en l’oposició entre la llibertat i el lliure albir per un costat, i l’establert, el de-

terminat i el destí per un altre. Hi ha també l’oposició de la diversitat contra la uniformitat. Si 

són aspectes d’un mateix conflicte o no, és un tema que caldria estudiar.

Aquesta temàtica existencial d’individu i societat, llibertat i imposició, destí i lliure albir, 

relaciona l’obra de Calders en un context temàtic, però també narratiu (i en alguns aspectes, 

estilístic),  amb altres autors europeus com Kafka, Ionesco, Pirandello i fins i tot Unamuno. 

També l’acosten a Kafka i a Ionesco la utilització de recursos com l’extraordinari i la ironia cru-

el i crua com a mecanisme narratiu , però també per a provocar una sensació d’indefensió i 27

desubicació en el personatge, incapaç de controlar les regles del joc, que de cop desconeix o 

canvien. El sobrenatural, el meravellós i l’extraordinari funcionen perfectament com a metàfo-

res per a mostrar l’aïllament i la distància del protagonista respecte al món on viu, i la trans-

formació que experimenta quan en queda exclòs.

 Que l’humor de Calders (i altres aspectes de la seua literatura) té semblances i característiques comunes a la seua cre27 -
ació gràfica és indubtable. Tísner ja avisava d’aquests paral·lelismes. Seria interessant un estudi de les seues il·lustracions 
publicades tot buscant relacions i punts en comú amb l'obra literària. “Les armes triades foren la causticitat i la ironia −
cosa gairebé inevitable−, però amb la preocupació de marcar bé la línia divisòria entre la broma diumengera o de so-
bretaula i l’humor reflexiu que intenta, amb el somriure com a bisturí, de penetrar profundament les diverses capes de 
l’ànima. El somriure inclina a la pietat, i, tallant, travessa la tendresa, la poesia i l’absurd, tot tan real i tan humà.” Cal-
ders (1996d).
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Des del primer moment, des del pròleg mateix de la primera edició de Cròniques de la veri-

tat oculta, Triadú va relacionar Calders amb autors com Kafka, Poe, Villiers de l’Isle-Adam i Pi-

randello, i sembla que la crítica haguera abandonat fins als darrers deu anys els estudis compa-

ratistes que va proposar de bon principi Triadú amb autors de fora de les nostres fronteres . 28

Potser els motius de l’abandonament de la crítica comparativa radiquen en el fet d’haver estu-

diat l’obra de Calders en un context principalment local, ja que omplia un buit del gènere fan-

tàstic  en la literatura catalana. Aquest, però, és un reconeixement i classificació que hem de 29

considerar parcial i incomplet . El que feia era un projecte més gran i més ambiciós del que 30

vam saber veure, però que Triadú ja va intuir. I, sobretot, estava en la línia d’altres projectes que 

s’estaven fent en aquell moment a la resta d’Europa; però no a casa nostra . L’ús de recursos 31

com l’extraordinari, l’absurd i la ironia al servei d’una temàtica existencial és el que posa Cal-

ders en el mapa literari europeu, i supera tota classificació estrictament local o catalana. Potser 

lliga més amb Kafka i Ionesco que no pas amb la tradició pròpia, i Calders no sembla tant una 

rara avis literària quan es mira amb ulls europeus i no estrictament catalans. Potser ens hem es-

tat massa temps definint quina mena d’escriptor català era, quan el que teníem davant era un 

escriptor europeu en llengua catalana, fill del seu temps.

El comportament d’hipercorrecció dels personatges secundaris, que només hem suggerit i 

que seria objecte d’un altre estudi, sovint recorda a les discussions sobre el nombre de banyes 

 Ardolino ha tancat en els últims anys el hiatus que hi havia en aquesta línia d’investigació comparatista, i Gregori 28

també ha fet aportacions que no van en línies oposades. Cal reprendre la relació amb autors com Bontempelli, Pirande-
llo, Kafka o Ionesco, però no sols per l’ús constructiu de la ironia, com assenyala Ardolino, ni només per l’ús de l’ele-
ment màgic o fantàstic oposat a la realitat, com tan encertadament apunta Gregori, sinó per l’ús de tots aquests ele-
ments i temes narratius i literaris per a explicar i parlar de temes existencials, de la relació entre l’individu i la societat, i 
de les dificultats derivades de no encaixar en motlles preestablerts.

 De nou, aclarim que parlem de literatura fantàstica, en el sentit tradicional i ample del terme, no segons la classifica29 -
ció de Todorov.

 La fantasticitat i l’extraordinari en Calders van ser destacats de bon principi per la novetat i l'excepció que suposaven 30

el la nostra literatura. “[…] Pere Calders demostra posseir una bella dosi de fantasia, aquest do tan avar en les nostres 
latituds. I de la sana, cal precisar-ho.” Àngels Junyent (1936).

 Calders coneix l’obra de Kafka, i també coneix la de Ionesco, i així ho esmenta en les seues cartes amb Triadú. A 31

l’entrevista que li va fer Jordi Coca (1980), explica que va descobrir Kafka quan estava a Mèxic, i que abans ja havia 
llegit Bontempelli i Pirandello.
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d’El rinoceront de Ionesco, la reacció d’actors i directors en Pirandello a Sis personatges en cerca 

d'autor, o la dels familiars, hostes i veïns a La metamorfosi de Kafka. Els secundaris i les seues 

reaccions són, en certa manera, els que han aportat l’etiqueta d’absurd a tots aquests autors, i 

poden ser explicats sociològicament . No són, en cap cas, exclusius de Calders, i reforcen enca32 -

ra més els punts de confluència i els lligams amb aquests autors europeus.

S’accepte més o menys aquesta similitud, caldria veure si es tracta d’influències o de ca-

mins paral·lels, però és evident que aquest marc literari, temàtic i d’estratègia narrativa, encaixa 

millor en molts elements de la literatura de Calders que no pas en un context exclusivament 

català, com havia fet la crítica, que mai ha acabat d’explicar satisfactòriament les característi-

ques literàries de Calders, i que sovint ha provocat que la seua obra quedara limitada i analitza-

da exclusivament des de l’òptica de l’absurd, l’humorístic, la literatura juvenil o la metaficció. 

Hem evitat aprofundir en aspectes com la fantasticitat i extraordinarietat, i tampoc in-

tentem situar l’obra de Calders dins del marc teòric de gèneres literaris perquè ja ha sigut ob-

jecte de molts estudis anteriorment . A més, si una cosa hem intentat demostrar, és que la fina33 -

litat de la seua obra no és adequar-se a un gènere literari determinat ni encaixar en unes classi-

ficacions canòniques ni acadèmiques, i fugim de considerar el qualificatiu de literatura metafic-

cional per a definir la literatura de Calders, tot i que veiem un joc i voluntat evidents en aquest 

sentit borgià . 34

En aquest estudi hem ressaltat la confrontació entre la identitat individual i la pertinença 

a un col·lectiu. Aquesta lectura en cap cas contradiu ni anul·la el contingut d’experimentació 

 Seria interessant un estudi que explicara el comportament dels personatges de Calders segons les teories sociològiques 32

del trencament de normes d’ús de Garfinkel, dels habitus i les normes socials de Bourdieu. Les teories de la contaminació 
de Douglas o de Lévi-Strauss, per la seua banda, definirien perfectament aquesta voluntat externa que lluita contra l’ex-
cepció i el canvi dels individus.

 De tota manera, cal una revisió d’aquests estudis, tot i que proposem que es relativitze el seu pes dins la literatura de 33

Calders, atés que la major part dels treballs sobre el tema estan basats en les teories de Todorov, ja superades des de fa 
molt de temps. Nous estudis ja contemplen nous marcs teòrics sobre el fantàstic i l’extraordinari com a gèneres. No obs-
tant això, ens sentiríem més còmodes amb una concepció dels gèneres literaris més afí a les teories cognitives. De fet, 
aquest enfocament encaixaria plenament amb la concepció categoritzadora de Calders. Veieu Lakoff  i Johnson (1980). 
Fins i tot les noves teories del gènere fantàstic i extraordinari clamen per un enfocament diferent de categories superpo-
sades i obertes i de límits difusos, amb elements més o menys prototípics.

 Que, d’altra banda, és present en qualsevol obra literària en major o menor grau i de forma més o menys explícita.34
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metaliterària que s’havia destacat fins ara, ni tampoc el contingut social, polític i religiós que es 

comença a destacar en els darrers anys de crítica per autors com Gregori. La lectura que propo-

sem no només no els descarta, sinó que els reforça, ja que hi ha molts contes amb elements po-

lítics, però segons la nostra tesi, tots els contes tenen un marcat component existencialista. Els 

relats amb contingut de crítica política o religiosa serien la punta de l’iceberg d’una obra soci-

alment crítica, que incideix especialment en els aspectes de la individualitat.

Potser calia tornar a llegir Calders de nou  i des de zero, sense l’apriorisme causat per tota 

la literatura crítica que s’havia escrit sobre el tema i sense buscar justificacions històriques o 

personals . El fet que Calders no fóra pròdig a l’hora de parlar sobre la seua poètica no ha aju35 -

dat, i la seua rica i intensa vida personal i el moment històric en què va viure han jugat en con-

tra en aquest sentit, ja que el contingut social, ideològic, polític i existencial s’ha explicat i justi-

ficat en funció d’aquests factors històrics i personals, sense aprofundir gaire més ni en el seu 

pes, ni en la seua funció, ni en les seues característiques. Al final, tota la part no metaficcional i 

metaliterària ha resultat ignorada o minimitzada, i justificada per motius externs a l’obra. Amb 

aquest treball hem mirat de demostrar que sense sortir del que hi ha escrit als textos és possible 

una lectura plena i coherent i que, a més, aporta profunditat, complexitat i unitat al conjunt de 

l’obra de l’autor. Aquesta lectura que proposem, sense contradir ni negar les interpretacions an-

teriors, però relativitzant-ne el pes, revalora el conjunt de l’obra de Calders, perquè defuig de 

basar-la en etiquetes com “absurd”, “simple”, “personatges plans i caricaturescos”, “ingenuïtat”, 

“fantasia” o “humor”, i li reconeix una profunditat de temes i reflexions existencialistes, en la 

línia d’autors de la literatura universal del moment.

L’obra de Calders és massa extensa, coherent i estructurada per a imaginar una intenció 

únicament metaliterària, la d’explorar les fronteres de la realitat i la ficció. Analitzar l’obra de 

 La tradició crítica havia sigut “més historicista que filològica”, Ardolino (2017). Compartim la impressió que bona 35

part dels estudis sobre l’obra de Calders s’han fet posant més atenció en el context històric i literari que va viure l’autor, 
en les polèmiques literàries en què va participar, i fins i tot en aspectes de la seua vida privada, més que no pas en l’obra 
en si mateixa.

70



Calders des d’aquest punt de vista és llegir-lo en clau menor, i s’intueix la sensació que les bran-

ques no deixen veure el bosc.

A la cita que encapçala aquest apartat, Marco Polo explica que en un dels seus viatges, a 

l’illa de Java, va descobrir l’unicorn i en va quedar profundament desil·lusionat i confós, perquè 

no era en absolut com ell l’havia imaginat. Per força havia de ser un unicorn, ja que tenia quatre 

potes i una banya al mig del front, tot i que va fer notar que no acabava d’encaixar amb el que 

se suposava que havia de ser. Mai va saber que havia vist el seu primer rinoceront. Potser amb 

Calders, havíem fet una mica el mateix. 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