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 Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Els referents 

històrics. 

 

 Educat en plena normalització cultural catalana: la llengua està 

normativitzada.  

 

 El model cultural i literari del noucentisme ha deixat una herència 

inqüestionable:  

  A) reivindicació d’unes formes de cultura urbana enfront el to 

ruralista de la literatura anterior 

  B) una actitud intel·lectual davant l’art defugint el caràcter 

sentimentalista i melodramàtic  

  C) el rebuig contra tot espontaneisme i l’establiment d’un elevat 

grau d’exigència formal en la construcció de l’obra literària.  

 Així, el jove Calders es forma literàriament en un univers de 

normalitat lingüística i sota uns paràmetres literaris i formals 

perfectament definits, que estan representats a la perfecció en la figura 

de Joaquim Ruyra, i sobretot, de Josep Carner 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta..Els 

referents històrics.  

 

Els referents carnerians en l’obra de Calders: 

 

•El gust i la correcció lingüística, però partint sempre de 

la col·loquialitat, de l’atracció per un llenguatge planer i 

senzill.  

 

•L’ambientació i la temàtica urbana, allunyada de la 

ruralia i el sentimentalisme fini secular. 

 

•El distanciament intel·lectual davant la realitat que es 

concreta en una mirada irònica i l’humor. 

 

•La paròdia: descontextualització de personatges. 

 

Ex. “La narració indefinida” de Carner 



 

Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Els 

referents històrics. 

 

•Grup de Sabadell:   

 continuïtat per la tradició formal del  noucentisme 

 Esperit inconformista i de rebel·lió, propi de la 

 literatura europea d’entreguerres: 

   La representació i interpretació de la realitat, 

tot    jugant amb els límits entre 

realitat i irrealitat, tot    posant de 

relleu les trampes i convencions de la ficció  

 literària. 

 

•Crisi de la literatura i, en particular, de la novel·la:  

 Conreu del conte 

 Model paròdic 

 

Ex. La glòria del Dr. Larén. 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Els 

referents històrics. 

 

•Totes dues obres posen de relleu l'interès de l'autor per 

construir una història a partir de la ficció pura, alliberat 

de la servitud d'haver de traduir fidelment la realitat 

immediata (en pocs d'aquests contes hi trobarem 

referències a escenaris concrets -i, quan n'hi ha, ho són de 

llocs distants, si no exòtics- o descripcions físiques o 

caracterització psicològica dels personatges). 

 

•A La glòria del Dr. Larén, Calders arriba a posar en 

evidència, de manera força explícita, els mecanismes de 

construcció de la ficció narrativa, entesa com un artifici 

que, lluny de poder reproduir la realitat, l'únic que pot 

aconseguir és representar una imatge d'una determinada -

i parcial- percepció de la realitat.  

 



•Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Escola d’estiu 2011.Els 

referents històrics. 

 

•Hi ha en la novel·la una única veritat: la relació amorosa 

turbulenta i enganyosa entre el Dr. Larén i Glòria, la seva 

esposa. 

  

•Aquesta veritat s’explica des de diferents punts de vista 

representats per tres narradors diferents que expliquen 

tres fragments de la història (de la veritat, o almenys de la 

suposada veritat), perquè entenem que tota la història ve 

supeditada per l’explicació del narrador que ens conta la 

seva veritat, sense que aquesta sigui autènticament el moll 

de l’ós de la història narrada 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Escola 

d’estiu 2011.Els referents històrics.  

 

 Diversos punts de vista:  narrador protagonista 

     altres personatges,  

     narrador-autor, lectors 

 Personatges sense personalitat. 

 Les diferents representacions de la realitat: 

científica i  mitològica.  

 

Altres exemples: “El marit escriu” d’Una tragèdia a 

Lil·liput de Joan Oliver. 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Els referents històrics.  

 

1936: El primer arlequí i la novel·la curta La glòria del doctor Larén. 

1937: L’any de la meva gràcia 

La cèl·lula 

1938: Unitats de xoc i Gaeli i l’home Déu (1986) 

1939-1962: exili a Mèxic. Col·labora en publicacions com les revistes Quaderns de 

l’Exili, Lletres, La Nova Revista, Pont Blau i entre el setembre de 1958 i l’abril de 

1959 va editar els Fascicles literaris, de periodicitat mensual, escrits i pagats 

íntegrament per ell, on parlava de l'actualitat catalana. 

1942: Memòries especials 

1955: Cròniques de la veritat oculta 

1957: Gent de l’alta vall 

1959: Demà a les tres de la matinada 

1964: L’ombra de l’atzavara 

1966: Ronda naval sota la boira 

1967: Aquí descansa Nevares 

1968: Tots els contes 

1978: Invasió subtil i altres contes 

1983: Tot s’aprofita 

1984: De teves a meves i l’inici de la publicació de les Obres Completes 

1986: Premi d’honor de les lletres catalanes 

1987: El barret fort 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta.El títol i sentit de l’obra 

 

•Calders publica aquest recull de contes el 1955 a l’editorial 

Selecta de Barcelona. El contes aplegats en el volum, un 

total de 31, estan escrits entre 1936 i 1952 i la majoria 

havien estat publicats anteriorment . 

 

•Presenten dos conceptes de realitat: Objectiva, normativa 

      (cròniques) 

     Subjectiva, fantàstica 

(veritat       oculta)  

 

•Totes dues formen part d’una mateixa realitat. Tot depèn de 

la manera com ho narrem, és a dir del punt de vista. 

Ex. “La ratlla i el desig” 
 

  



•Per Calders el somni, la imaginació, l’absurd, la màgia 

formen part de la realitat, tant com el lampista, el paleta o 

el científic i són elements que permeten expressar millor la 

visió d’un món que ha deixat de ser coherent, lògic i a 

l’abast de l’home. És per això que considera també realista 

la seva literatura, superant així el debat esgotador del 

model del realisme històric. 

 

 

 

 

 

 

  

Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Pensament literari. 

 

•Calders també és un escriptor realista i com a tal 

denuncia situacions i fa una lloable tasca de crítica social 

(molt destacable en la majoria dels contes de l’apartat 

“Ver, però inexplicable”). 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Pere Calders i Les Cròniques de la 

veritat oculta. Escola d’estiu 2011. El títol i sentit de l’obra 

 

 
•El resultat és una nova realitat, on tenen cabuda tots els 

punts de vista, o almenys, es pren consciència de la parcialitat 

d’un determinat punt de vista.  

 

•Aquesta nova realitat és la literària on allò impossible, màgic, 

sobrenatural i fantàstic esdevé possible, on les veritats ocultes  

suren a la superfície.  

 

•Ara bé, tota realitat, la literària també, té les seves trampes, 

el seu codi de funcionament que Calders també ens vol 

descobrir per tal d’arribar a una conclusió gairebé lapidària: 

tot sistema de funcionament, tot codi de valors es sustenta 

sobre unes normes i unes pautes que, en última instància, són 

absurdes, incomprensibles i que no poden explicar la 

complexitat de matisos de l’ésser humà. Així, sota l’aparença 

humorística dels contes hi ha una certa consciència de la 

feblesa humana, de la impossibilitat de ser feliç. 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Estructura.  

 

•La narració d’una situació inicial completament estable, 

quotidiana, gairebé anodina i avorrida que es presenta com 

un símbol de la vida ordenada i insulsa, però aparentment 

idíl·lica dels seus protagonistes: 

 Versemblança 

 ús col·loquial de la llengua 

 

•Presència de la por, el risc que alguna cosa alteri l’ordre 

assolit. 

 

•Predeterminació, destí. Ex. “La clara consciència” 

 

•Fet trasbalsador que fa irrompre l’element fantàstic 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Implicacions del fet sorprenent.  

 

•El fet trasbalsador obliga els personatges a debatre’s 

entre: 

 l’obediència cega a la quotidianitat,  

 l’admissió sense contemplacions del fenomen màgic 

sense  més interrogants ni disquisicions,  

 o, més rarament, l’acceptació del fenomen fantàstic 

com  una manera de sortir del cercle quotidià.  

Ex. “El desert” 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Escola d’estiu 2011. Implicacions 

del fet sorprenent.  

•Tipologies del fet trasbalsador: 

 1) l’acompliment d’un desig com a “La ratlla i el desig”, “El 

desert” o a “Raspall” 

 

  2) la intervenció d’elements fantàstics com a “La 

consciència, visitadora social”, “L’esperit guia”, “L’any de la meva 

gràcia”, “Quieta nit”...  

 

 3) Fet sorprenent i espontani que altera les lleis físiques 

com succeeix a “Coses de la providència”, “L’arbre domèstic”, “O 

ell, o jo”, o “l’Hedera Hèlix”  

 

 4) l’exageració de comportaments humans o l’acumulació 

de casualitats com a “La revolta al terrat”, “El problema de 

l’Índia”, “Coses aparentment intranscendents”...  

 

 Naturalment, en molts dels contes es barreja més d’una 

d’aquestes tipologies. 
  



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Escola d’estiu 2011. 

Implicacions del fet sorprenent.  

 

•Davant l’alteració que suposa la irrupció d’una realitat 

màgica, els personatges d’aquests contes han de 

reaccionar. 

 

•Viuen pendents d’una sèrie de normes, de convencions 

fetes a mida, i són incapaços de trencar-les, fins i tot quan 

tenen al davant l’evidència de fenòmens que alteren i 

contradiuen aquestes normes. 

 

•Hi ha, però,tres excepcions: “La maleta marinera”, 

“Feblesa de caràcter” i, en menor mesura, “Raspall”.  

 

•La lliçó en aquests casos és clara: cal subvertir els codis 

morals convencionals i acceptar la transgressió com una 

part de la vida. 
 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Escola d’estiu 2011. Personatges, 

temps i espais 

 

 
•Els personatges i els llocs mai són concrets o en tot cas es 

presenten amb una aureola d’exotisme 

  

•Hi ha ambients que simbolitzen l’ordre, la vida civilitzada 

a la qual aspiren els seus protagonistes i hi ha espais que 

es lliuren a la fantasia i la imaginació, al fet sorprenent i 

màgic. 

Ex. “El teatre Caramar”  

 

•Reducció a l’ anècdota, a una caricatura pròpia del seu 

ofici de ninotaire, tot exagerant-los i despersonalitzant-los  
 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Personatges, temps i espais 

 

•No tenen nom i simplement els coneixem per la persona 

narrativa, i els que tenen nom són noms exòtics, estranys: 

Depa Carel·li, Galsworthy, Micklas..) o clarament simbòlics 

del seu tarannà: Marc Noblesa, Feliu de l’Espatlleta...). 

  

•Pel que fa a les referències temporals són també 

volgudament vagues i imprecises.  

 

•Objectiu: allunyar el relat del realisme i contribuir a la 

sensació que l’important és la manera com els personatges 

reaccionen davant les diferents situacions plantejades i la 

manera com tenen de transmeteu-ho, de narrar-ho amb 

l’objectiu de posar al descobert l’absurditat del 

comportament humà i la seva construcció lògica. 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Escola d’estiu 2011. Estructura 

externa 

 

1) “La imprevista certesa”, on el destí que trenca la 

quotidianitat de manera sobtada hi té un paper considerable 

i posa a prova la nostra capacitat de subversió a les normes 

establertes. Naturalment, la certesa que és l’element màgic 

és allò que cal saber encaixar.  

 

2) “Ver, però inexplicable” que fa referències als fets 

sorprenents que s’escapen de la nostra lògica quotidiana, 

però que són certs en tant que formen part de la nostra 

realitat, com la fantasia, l’absurd...  

 

3)  “L’escenari desconcertant” que remet als contes on l’element 

de somnieig hi té més presència i on el fet màgic sembla 

obtenir més èxit, perquè en molts d’aquests contes s’acaba 

acceptant, ni que sigui amb matisos, l’element fantàstic. 

 

 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. Símbols 

 

•Les mans 

 

•La casa 

 

•El viatge 

 

•El món de l’oci 

 

•Els promesos 

 

•El crim 

 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta. La relació 

amb la literatura fantàstica 

1) Els escenaris, els personatges, la vida que duen són anodins, 

insulsos, sense cap gràcia i les forces sobrenaturals: el destí, la 

providència apareixen familiarment, com aquell qui no vol, 

sense gens ni mica de transcendència 

 

2) Els elements fantàstics són vulgaritzats, ridiculitzats 

apareixen sense gens de glamour, caracteritzats humanament 

o com a objectes de comerç  

 

3) El narrador en primera persona busca guanyar en 

versemblança, donar veracitat als fets que explica, però en el 

cas dels contes caldersians, el narrador des de bon 

començament accepta la realitat màgica, no és sorprèn o tracta 

d’explicar-la a partir d’elements objectius i la integra a la seva 

realitat. 



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta.  

 

Comentaris de text 

 

1. Les fórmules pròpies de la literatura fantàstica 

 

2. Les afirmacions del narrador en les quals expressa el seu punt de vista i 

cerca la complicitat amb el lector 

 

3. Les descripcions i ironies del text 

 

4. El registre lingüístic 

 

5. Els cops d’efecte i tipologia del fet sorprenent. 

 

 A escollir entre: “El principi de saviesa”, “L’any de la meva gràcia”, “Coses de 

la providència”, “La clau de ferro”, “El problema de l´Índia”, “L’esperit guia”, i 

“Raspall”.  



Pere Calders i Les Cròniques de la veritat oculta.  

 

Comentaris de text 

 

Comparativa dels contes de Calders amb “El meu germà” de Quim Monzó. 


