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Discurs d’investidura com a Doctor 
Honoris Causa de la UAB*

PERE CALDERS

En més d’una ocasió, he expressat la meva 
creença que a mesura que ens acostem 

al canvi de segle es produeixen una colla de 
fenòmens que, més que a un simple canvi 
marcat pel calendari, permeten d’intuir una 
nova era. És com si haguéssim entrat en un 
període de liquidació d’idees i de sentiments, 
alguns per la inevitable caducitat que supo-
sa el transcurs del temps, però uns quants 
d’altres com si haguessin de morir transfor-
mats per un pur cansament col·lectiu, i a ve-
gades per un desig molt humà de modificar 
una mica perquè sí. 

 M’adono perfectament que acabo 
de formular una conclusió fàcil, i jo diria 
que àmpliament compartida. Però té tants 
aspectes i tan variats, que cadascú en pot ex-
treure deduccions que l’afectin de veres. O 
que li cridin molt particularment l’atenció. 
A mi m’ocupa i em preocupa el fet que sem-
bla que ens vagi ofegant un empatx de trans-
cendència que ens inclina a donar una gran 
importància a la crispació i al mal humor, 
com si es tractés de l’exaltació d’uns valors 
que afavoreixen amb parcialitat la creació 
estètica. No nego pas (tot i no creure-hi) que 
es tracti d’uns valors susceptibles d’impulsar 
la creativitat. Però el cert és que hem arribat 
a uns extrems que sovint no parteixen de la 

franquesa, sinó que es fa l’esforç d’inventar-
los sota el convenciment que donen prestigi. 
És allò que ja se sap: un nen que trenca el vi-
dre d’un aparador a cops de pedra, crida més 
l’atenció que l’obrer encarregat de col·locar-
ne un de nou.
 
 La transcendència inventada dóna 
lloc, amb freqüència, a l’estirabot carregat 
de pretensions, però d’una buidor desolado-
ra. El que trobo prodigiós és el ressò que ha 
tingut i, sobretot, els anys que fa que dura. 
És una actitud que ha servit, penso jo, per 
disfressar determinades mancances de cri-
teri propi, però carregades de suficiència. 
Amb el mèrit, afegit, de fer creure en una 
joventut imarcessible, encara que caigui de 
vella. Això és particularment verificable en 
les arts plàstiques, on es produeix el por-
tent que la petulància que pretenia esverar 
la burgesia de principis d’aquest segle, avui, 
repetida o parodiada, encara pretengui man-
tenir les seves prerrogatives de fantasma 
respectable. Cal reconèixer-li que continua 
deixant bocabadats els progressistes en estat 
d’hibernació. Exerceix una subtil dictadura 
basada en una por íntima, que malament l’hi 
anirà a qui gosi d’exterioritzar-la. S’ha arri-
bat a aconseguir que els excrements en con-
serva (uns pots de llauna sense data de cadu-
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citat) de l’artista italià Piero Manzoni, donin 
la volta al món suscitant una admiració que 
gaudeix del suport de selectes minories. Els 
pots han estat exhibits, amb tots els honors, 
als museus més importants d’arreu del món. 
Crec que estan assegurats amb unes elevades 
pòlisses, perquè si els passava la desgràcia 
que algun imprudent iconoclasta els obrís, 
el dany seria irreparable. Piero Manzoni va 
morir fa temps i els seus processos digestius 
són irrepetibles. 

 I bé, això només és un exemple caçat 
al vol; triat gairebé a l’atzar entre una infinita 
varietat de propostes encaminades a desper-
tar l’èxtasi artístic i acreditar una modernitat 
a tota prova. Actualment, un abocador ple 
d’escombraries podria guanyar el gran pre-
mi d’escultura en biennals d’indiscutible re-
putació. És més: em balla pel cap que ja ha 
ocorregut algun cas que s’assembla molt al 
suggeriment apuntat.

 Tot això ha estat el resultat d’un 
muntatge comercial formidable i d’una crí-
tica que —m’atreveixo a dir-ho— ha estat 
més innovadora que l’art que ha sotmès a 
anàlisi. I més creativa, més audaç, de mane-
ra que cal reconèixer-li aquest mereixement. 
Per desgràcia, sembla detectar-s’hi en els da-
rrers temps senyals de fatiga, com si de tant 
enfilar-se per les branques se li hagués res-
sentit tota la musculatura.

 Les cavil·lacions anteriors s’han re-
ferit, ho repeteixo, a les arts plàstiques. Po-
dria semblar fora de lloc que siguin formu-
lades en uns raonaments que es proposen de 
centrar-se en la literatura, però provaré tot 
seguit de justificar els meus motius. 

 Sovint, al llarg de la història, crí-
tics, historiadors i erudits diversament es-
pecialitzats s’han aplicat a relacionar, com a 
moviments sorgits d’unes mateixes actituds, 

iguals o paral·leles, les realitzacions en pin-
tura, en escultura, en música, en arquitectu-
ra... La veritat és que a vegades sí i a vega-
des no, que no sempre els resultats han estat 
plenament confirmadors de la teoria. En 
els temps moderns s’ha produït un notable 
fenomen de divergència de camins. Trobar 
punts de contacte entre manifestacions, ar-
tístiques distintes ha representat, sovint, una 
feina complicada i rebuscada, per arribar a 
conclusions poc convincents. La pintura va 
emprendre, molt aviat, una cursa desboca-
da i no cal aturar-se a esmentar els noms de 
pintors de fama mundial que van proclamar 
«que calia matar la pintura», i la mataven 
pintant. Tingué lloc un procés de desinte-
gració, i fins i tot es van anar substituint els 
materials tradicionals, com la tela, la fusta, el 
paper, els murs nobles, etcètera, per un culte 
a l’anomenada matèria pobra, menyspreada 
i subvalorada. Una mena de trasbalsament 
amb empelts d’inquietuds socials, polítiques 
i filosòfiques es va obrir pas a empentes. Fou 
ponderada la lletjor amb el mateix entusias-
me que abans s’exaltava la bellesa i com que 
el desafiament comportava unes certes difi-
cultats de renovació perpètua d’idees, o de 
simples pensades, es requeria una escassa o 
nul·la aptitud tècnica. Aparegueren una mu-
nió d’artistes. No crec que n’hi hagi hagut 
mai tants, en cap època de la història. No 
sé si per pura coincidència van fer aparició, 
alhora, un estol de negociants que van veure 
en la pobresa de l’art una mina de riquesa, 
unes possibilitats impressionants de movi-
ments de caixa. En aquestes condicions, era 
imprescindible el suport d’una crítica que 
havia d’improvisar sobre la marxa, una mica 
—o molt—pressionada per les prodigioses 
troballes dels pintors, lliurats a una cursa 
de superació de nyaps que els ha tret ho-
res de dormir. Calia comptar, a més, amb la 
col·laboració de col·leccionistes convençuts 
que quedarien bé i que invertirien profitosa-
ment comprant peces que no agradaven a les 
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seves senyores. 

 Evidentment, no hi ha res de nou 
en el que acabo de dir. Tampoc no em pro-
posava pas d’arribar a les constatacions poc 
o molt desusades en el sentit que l’escultura 
va trigar una mica més a pujar al tren de la 
modernitat desorbitada. Els escultors ana-
ven fent, tot contemplant amb una punta de 
perplexitat les troballes dels seus col·legues 
pintors. Dic que van trigar, però finalment 
es decidiren a recobrar el temps perdut. Em 
permeto de fer memòria que fa cosa d’un 
parell d’anys va tenir lloc a Barcelona una 
exposició que consistia en vedelles de debò 
trossejades, amb els caps, les potes i la resta de 
fragments anatòmics penjats en uns ganxos 
d’escorxador. El conjunt fou presentat com a 
una exposició d’escultures i li foren dedica-
des crítiques molt encoratjadores. Bé: és un 
exemple escollit a l’atzar, al bat d’un record 
recent. Ara tothom sap que l’escultura, amb 
un cert retard respecte a la pintura, ha fet 
una correguda impressionant per posar-se al 
dia i ja es pot dir, a boca-plena, que ha atra-
pat la seva companya en el camp de les arts 
plàstiques. És més: en alguns aspectes l’ha 
superada, perquè l’artista, l’escultor, ni tan 
sols no ha tingut necessitat de pastar fang, 
tallar fusta o picar pedra, en una fase de l’art 
en la qual el pintor encara s’ha d’embrutar 
les mans barrejant colors. Existeixen obres, 
sota la promesa d’eternitat que ofereixen els 
museus i les fundacions, que són, simple-
ment, una replega de plats de pisa barata, de 
mobles esvinçats o de roba vella. 

 No em proposo pas, ni estic preparat 
per fer-ho, d’emetre judicis crítics sobre l’art 
actual. Només de pensar-hi em ve mandra 
anímica. Si m’he permès, ni que sigui molt 
de passada, d’esmentar alguns casos aïllats i 
no pas dels més representatius, ha estat per 
posar en relleu un fet que em sembla, pel cap 
baix, curiós: la literatura no ha seguit el galop 

desenfrenat de la pintura i l’escultura. Encara 
navega (valgui l’expressió) sobre pàgines de 
paper i no ha trencat l’aliança amb la tinta 
ni amb la lletra d’alfabets intel·ligibles. En-
cara s’avé amb enquadernacions protectores. 
Juraria que no podríem trobar cap editor 
que llancés al mercat manats d’herba embo-
licats amb làmines de suro i que assegurés 
que allò era una novel·la. En tot cas, tindria 
poquíssims compradors i de lectors ni un, 
per raons òbvies. Això, que té tot l’aire d’un 
estirabot, no ho és tant si es pren en consi-
deració algun vaitot de l’art dels nostres dies. 
Amb la diferència que així com l’hipotètic 
editor s’abocaria a la fallida, les dites pintura 
i escultura dels temps actuals han conegut 
una era de prosperitat econòmica inusitada. 
Hi ha qui pretén detectar símptomes de de-
cadència en el sentit monetari, però la ve-
ritat és que hi ha l’esperança de salvar-ho a 
base d’ajuts institucionals.

 Però tornem a la literatura. El que 
he dit abans no significa pas —ningú no em 
creuria si ho afirmava— que no hagi tingut 
un inesgotable afany renovador. Tanmateix, 
l’ha condicionada l’eina imprescindible del 
llenguatge. Els pintors han pogut prescin-
dir de pigments, de paletes, de pinzells, de 
teles i de taules. Els escultors, sovint, s’han 
sentit més atrets per la soldadura autògena 
que pel modelatge o la talla. En canvi, si 
bé és cert que hi ha hagut escriptors par-
tidaris d’inventar paraules —fins i tot amb 
èxit de crítica—, són ben pocs, si és que n’hi 
ha hagut algun, que hagi arribat a l’extrem 
d’empescar-se un idioma de cap a peus. Ja 
s’entén que l’esperanto queda fora d’aquesta 
afirmació, perquè és del domini públic que 
es tracta d’una altra cosa. I, sigui com sigui, 
la dependència del paper i de la lletra im-
presa ha estat general. S’han emprès camins 
ben variats, però el vehicle per a recórrer-los 
sol ésser el mateix. Quan jo era molt jove 
(devia tenir disset o divuit anys) un grup 
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d’entusiastes admiradors de Marinetti van 
organitzar a Barcelona una sessió pública 
dedicada al futurisme. A l’entrada del local 
on se celebrava l’acte, s’hi va situar una acòlit 
a peu dret, que tenia al seu costat una pila 
de diaris vells. Aguantava un barret amb la 
copa invertida i a cada persona que passava 
la porta l’hi donava una pàgina de diari i la 
convidava a esquinçar-la, fer-ne trossos ben 
petits, i introduir-los a la copa del barret. Tot 
seguit, remenava enèrgicament el barret i 
demanava al visitant que n’extragués un gra-
pat de bocins de paper i li deia: «Veus? En 
aquesta barreja hi trobaràs totes les lletres 
que calen per compondre un poema. Només 
cal que les sàpigues ordenar». 

 Parlo de mig segle enrere i 
d’aleshores ençà no he tingut notícia que la 
recomanació del militant futurista hagi do-
nat cap poeta important, tot i que si es con-
sidera amb altruisme i amb ganes de reve-
renciar les evidències, cal convenir que tenia 
un solatge de veritat. Realment, és essencial 
triar lletres per formar paraules, i encertar 
paraules que expressin idees i sentiments. 
La fórmula, gràcies al to excèntric dels dia-
ris vells i estripats, va fascinar molts joves 
d’aquell temps desitjosos de distingir-se, 
però encara ara, quan hi penso, em fa l’efecte 
d’una estupidesa carregada de petulància. 

 Per no deixar-me cap de les coses 
que només sé a mitges (i encara!), he de 
dir que em sembla que la música també ha 
volgut batre rècords de modernitat foras-
senyada. Fa cosa d’una vintena d’anys, vaig 
assistir a un concert de música modernís-
sima. En un extrem d’un gran saló gòtic, 
van instal·lar-hi una tarima, damunt la qual 
hi havia un bastidor d’on penjaven paelles, 
casseroles, cassons; olles, pots. Tota una ba-
teria de cuina, molt completa. D’entrada, el 
conjunt ja despertava una gran expectació, 
per la presència dels intèrprets: quatre ho-

mes vestits d’etiqueta i una noia habillada 
de molt vestir. Després de fer-se un silenci 
respectuós, els músics començaren a colpejar 
(potser amb mans de morter, però no ho po-
dria assegurar) els estris de forn i de fogó. A 
intervals, s’aturaven i la cantant feia uns xis-
cles penetrants, alternant-los amb uns crits 
d’aquells que maten el cuc de l’orella. Prego 
que se’m tingui en compte que he confessat 
la meva ignorància —també— en qüestions 
musicals. El cas és que els assistents que jo 
tenia més a prop, els que podia observar amb 
més atenció, estaven extasiats. Com que ad-
meto que ells devien tenir uns coneixements 
que em falten a mi, els vaig concedir crèdit. 
Però, des d’aquella data fins ara ¿quines tro-
balles s’hi han afegit que ens permetin parlar 
de modernitat afegida? Que consti que par-
lo d’una vintena d’anys enrere. 

 Sigui com sigui, el meu propòsit 
d’ara és remarcar unes diferències de ritme 
diguem-ne creador entre les diverses ma-
nifestacions artístiques. A mi em sembla 
evident que la literatura ha estat més con-
servadora, no pas en el seu fons, sinó en 
l’aspecte formal. Avui dia, vist per fora, un 
llibre encara és un llibre, mentre que un 
quadre pot ésser una taca d’humitat a la pa-
ret, o una escultura un cove ple d’encenalls. 
No vull fer judicis de valor, però sí destacar 
la circumstància de la copiosa quantitat de 
moviments que han fet l’intent d’agrupar, 
sota una mateixa denominació, les diverses 
arts, com si obeïssin a significacions idènti-
ques. Obres serioses, elaborades per experts 
en cada una de les especialitats n’arriben a 
enumerar més d’una seixantena que, per or-
dre alfabètic, van de l’Alexandrisme fins a 
l’Ultraisme.

 És una llista extreta del Diccionari 
literari Bompiani de l’edició corresponent 
a l’any 1959. En els quaranta anys trans-
correguts des d’aleshores, han sorgit noves 
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designacions per a expressar noves inquie-
tuds, sense oblidar que moltes de les que fi-
guren a la relació esmentada compten amb 
hereves precedides dels corresponents neo i 
post. Moltes han passat als arxius dels oblits 
respectuosos, sense deixar rastres dignes 
de consideració. Però és realment notable 
l’evidència que totes elles —o gairebé— han 
pretès d’establir una unitat de propòsits en 
cada moment determinat, entre les arts plàs-
tiques, la literatura i la música. Com si una 
proposta filosòfica, política, religiosa, estèti-
ca o social les hagués convocades a servir, 
disciplinadament, una mateixa causa. Això 
ha estat cert en alguns casos i és innegable 
que en alguns moments històrics ha donat 
fruits considerables però crec que no es pot 
incloure en cap generalització.

 Amb tot el risc que comporta en el 
meu cas, no em puc estar de creure —i de dir-
ho— que els grans moviments pretesament 
homogenis en l’art, quan s’han produït, han 
estat més presents en l’intel·lecte de crítics i 
d’erudits que no pas en el feinejar dels veri-
tables protagonistes, els autors. Com que no 
puc tenir la pretensió de formular una teoria 
global, em limitaré —i, de debò, amb unes 
mancances que reconec— a parlar del nostre 
país i, concretament, de la nostra època. He 
passat tota la meva vida alternant amb pin-
tors, amb escultors i amb escriptors. He tre-
ballat en editorials i he escrit i publicat uns 
quants llibres, la qual cosa, després del pas 
dels anys que m’han calgut per arribar a la 
vellesa, potser em pot permetre de recolzar-
me en una mica d’experiència.

 Des dels meus temps d’estudiant a 
l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelo-
na, company de joves, com jo, amb la curio-
sitat infantil pràcticament encastada als ulls 
i a l’esperit, he comprovat que és possible de 
descobrir ben d’hora els qui estan dotats per 
a l’art, com si fos per a ells una marca de 

naixença, i els qui no posseeixen aquest do. 
És una cosa que no té res a veure amb ni-
vells d’intel·ligència ni amb habilitats que es 
puguin adquirir a base de matricular-se i es-
tudiar en acadèmies. És un do natural. Ja sé 
que hi ha hagut grans pintors i grans escul-
tors que han partit d’una teoria per arribar a 
una pràctica, però per sort o per pega jo he 
conegut amb molta més freqüència els qui 
parteixen d’una pràctica i deixen que els ex-
perts els basteixin teories. És com la famosa 
frase d’Isidre Nonell en resposta a algú que 
formulava preguntes sobre la seva pintura: 
«Jo pinto i fora!»
 
 Entre els escriptors tenen lloc altres 
motivacions i, segurament, l’atracció de ca-
mins diferents en cadascun. Em vull referir, 
d’una manera especial, als escriptors catalans 
que han acordat, des dels inicis de la seva vo-
cació, escriure en català és una decisió que 
comporta acceptar d’entrada la lluita contra 
unes dificultats que els escriptors pertan-
yents a llengües diguem-ne normalitzades 
ni tan sols se solen plantejar. Vull dir: entre 
nosaltres, és una decisió que no tan sols es 
fonamenta en el desig de fer una carrera li-
terària, sinó que hi compta, de bon principi, 
un esperit de fidelitat a determinades con-
viccions.

 Això explica, em sembla a mi, que 
quan es parla de moviments integradors o 
paral·lels, en el sentit que parteixen d’una 
intenció d’homogeneïtat, no ens resulta fà-
cil de trobar, per exemple, una novel·la ca-
talana que faci joc total amb una pintura 
catalana. Trobaríem, naturalment, casos que 
contradiuen aquesta afirmació meva, però 
estic convençut que constitueixen més una 
excepció que no pas una regla. I em sembla 
lògic: abans he esmentat la quasi impossi-
bilitat de fer una carrera literària en català 
i en l’accepció de guanyar-s’hi bé la vida 
professionalment. En canvi, és corrent, qua-
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PERE CALDERS (Barcelona, 1912-1994) és un dels narradors més importants de la literatura 
catalana del segle xx. La seva obra enllaça amb la tradició centreeuropea que, mitjançant l’absurd i 
la ironia, revela la fragilitat de les certeses absolutes que sustenten això que anomenem realitat. Els 
relats i les novel·les de Calders destaquen per una barreja d’humor reflexiu, fantasia, ambigüitat, 
somni, poesia i enginy, la qual cosa l’acosta a autors com Kafka, Poe, Čapek, Pirandello o Borges. Ha 
estat traduït a l’anglès, l’alemany, el portuguès, el búlgar, el rus, l’espanyol, el basc, l’eslovè, el francès, 
l’holandès, l’italià, i el suec, entre altres llengües.

si obligat, que s’iniciïn carreres de pintor i 
d’escultor amb l’ambició —ben legítima, 
d’altra banda— no tan sols de guanyar-
s’hi la vida, sinó de fer-s’hi ric. Tenim uns 

quants pintors i escultors catalans que han 
fet fortuna, però no es pot pas dir el mateix 
referint-nos a escriptors catalans. 


