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1 CONTEXTUALITZACIÓ

1.1 Carta de navegació

El 1936, quan debuta a impremta, Calders té vint-i-quatre anys. De 1912 ençà, ha
crescut aprenent un català depurat, fixat com a llengua literària, gràcies a la normati-
vització fabriana, a redós del noucentisme. Des de si fa no fa una dècada (el 1925, se-
gons el calendari oficial), la «represa» narrativa, sobretot novel·lística, s’ha consolidat,
després que la intel·lectualitat noucentista, aquella cèlebre «generació sense novel·la»,
perdés l’hegemonia cultural del país. Entorn del gènere, s’ha teixit una indústria: edi-
torials, premis, premsa, crítica especialitzada. En aquest terç llarg de segle, el món i l’in-
dividu han aguditzat la seva complexitat. S’han tornat tan multiformes i inestables, tan
convulsos i disgregats, tan contradictoris i paradoxals, que ha entrat en crisi el llen-
guatge tradicional amb què s’aspirava a representar-los orgànicament, com una totali-
tat que es podia abastar i descriure: el substitueixen les avantguardes, que s’aproximen
a la descomposició de la realitat i la identitat, en rendeixen comptes, mitjançant uns
codis artístics experimentals i, per tant, de novetat radical.

En aquest context, Calders es forma com una rara avis inclassificable. Tot i tenir-hi
deute, no s’adscriu a cap avantguardisme concret. Passada la Guerra Civil, fantasia i
humor, el doble pal de paller sobre el qual se sosté la seva obra segons l’opinió unà-
nime de la crítica, el converteixen en una veu original: un renovador, aliè a les modes
en el panorama literari de postguerra. Afiliar-lo per cronologia, seguint Joan Fuster, a
la «generació del 36» (els escriptors joves, amb presència editorial abans del 36, a qui
el conflicte militar marcà la vida: els escapçà la carrera literària i el futur) no l’ubica en
cap mapa de tendències, només el situa en la mateixa quinta d’altres vaques sagrades:
de poetes com Màrius Torres, Agustí Bartra, Joan Vinyoli, Joan Teixidor i Rosa Leveroni;
de prosistes com Lluís Ferran de Pol i Joan Sales, o d’autors que foren poetes i prosis-
tes, com Salvador Espriu. Així les coses, sense calaixos exactes on arxivar-lo, l’acadè-
mia s’esforça a associar-li parentius parcials. Apel·la a obres consemblants, amb punts
de contacte diversos, confiant que l’amalgama de connexions i paral·lelismes estendrà
una carta de navegació que ens aproximi a la singularitat del narrador català. 

En un acte a la Universitat de Girona, conversant amb Xavier Cercas, Quim Monzó es
lamentava d’haver descobert Pere Calders i Francesc Trabal tard, entrat a la vintena.1

Quan proclamava la seva admiració per aquests dos escriptors i en vinculava els noms
al seu, Monzó esbossava una tradició humorística, que unia els inicis del segle XX amb
l’actualitat i que caldria completar amb alguna referència afegida. A l’origen, hi hauria
Carner. D’ell, en trauria Calders la subtilitat lingüística; la ironia civilitzada; la simpatia
bonhomiosa, compassiva i benvolent, amb què sovint es miren els personatges. Vindria
a continuació, ja en l’òrbita de l’avantguarda, el Grup de Sabadell (Francesc Trabal,
Joan Oliver, Armand Obiols). Calders s’hi sentiria atret per, entre d’altres aspectes, el
concepte antiemfàtic i divertit de la literatura, per l’esperit entremaliat i transgressor, per
la tirada a la paròdia (el 1930, Trabal desmitifica l’amour fou a Judita i, transcorregut
un sexenni, Calders ridiculitza el «bovarisme» a La glòria del doctor Larén, la seva pri-
mera novel·la) o per la relativització de l’aura reverencial de l’escriptor. 

Fins aquí, en síntesi, la comicitat prèvia al nostre autor. Quatre ratlles més per a un dei-
xeble. És prou conegut el lligam personal entre Jesús Moncada i Pere Calders. Amics,
el ja consagrat narrador barceloní va apadrinar el de Mequinensa, llavors promesa li-
terària, a l’editorial Montaner y Simón, on van treballar plegats, a més de prologar-li
Històries de la mà esquerra, el volum amb el qual Moncada sortia a l’arena literària. Bio-
grafia a part, es detecten influències del mestre en l’aprenent: la irreverència amb què
es tracta la mort, sense anar més lluny. O, perquè no se’ns retregui que concretem
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1 XAVIER CERCAS, «Quim Monzó», dins AUTORS DIVERSOS, De Rusiñol a Monzó: humor i literatura, a cura de Margarida Casacuberta i Ma-
rina Gustà, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, col. Biblioteca Milà i Fontanals, núm. 23, Barcelona, 1996, pàg. 123.
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poc, els contes de futbol. A «Esport i ciutadania», d’Invasió subtil i altres contes, es
disputa un partit de màxima rivalitat (paciència, fins a l’apartat 2.2 no direm quin). La
derrota momentània d’un equip amenaça la seva supremacia en l’esport nacional. Vivim
una situació límit, una hora desesperada per a la pàtria. Llavors, com si fos el deus ex
machina del teatre grecollatí, un «davanter miraculós, uniformat de blanc»,2 indu-
mentària que «no desentona» amb la dels companys (remetem a l’apartat 2.2, insis-
tim-hi, per a qui no encerti ara el club), intervé de sobte en el joc, protagonitza tres
contraatacs i capgira el resultat: de 2-0 a 2-3 per obra i gràcia d’un resplendent enviat
celestial, com anuncia la fosforescència que irradia. En aquest conte de Calders, pot-
ser és l’apòstol Jaume (recordem el famós «Santiago y cierra España», sota la invoca-
ció del qual es combatia l’infidel) qui es persona per contribuir a la reconquesta
futbolística davant el perill perifèric. Al seu torn, Moncada envia l’Ebre i el Segre en au-
xili de l’esquadra local, perjudicada amb un penal injust a totes llums, a «Futbol de ri-
bera», inclòs en la seva segona col·lecció de relats breus, El cafè de la granota. Ambdós
rius es comporten com antigues divinitats fluvials, que proporcionen socors providen-
cial al necessitat equip de casa: inunden el camp i faciliten la golejada a l’onze visitant,
que no s’esperava un partit de waterpolo. 

Amb relació al fantàstic, s’han establert afinitats amb Edgar Allan Poe, Luigi Pirandel-
lo, Dino Buzzatti, Franz Kafka i, a l’empara del narrador de Praga, amb escriptors cen-
treeuropeus que conreen una narrativa d’atmosfera ambigua, inquietant, a l’estil de
Robert Walser. Tant a l’obra de Moncada com a la de Calders, se’ls ha penjat l’etiqueta
de «realisme màgic». En aquest sentit, Calders restaria a cavall d’un precursor del rea-
lisme màgic a Europa, l’italià Massimo Bontempelli, i del realisme màgic sud-americà,
al qual s’avançaria gairebé una quinzena d’anys: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Ga-
briel García Márquez publiquen les obres mestres d’aquest corrent entre els cinquanta
i els seixanta (el Bestiario de Cortázar, l’entrega més reculada en el temps, data de
1951; l’obra més emblemàtica, Cien años de soledad, de 1967). Monzó ho enllesteix
ràpid: «Vaig llegir Calders després d’haver-me atipat de llegir sud-americans i nord-
americans, i quan pensava que aquí no hi havia res que s’hi assemblés».3 No obstant
totes les reserves o reticències que s’argumentin contra els vincles amb els noms del
boom de la narrativa hispanoamericana, la secció «Contes breus», sèrie de relats mí-
nims amb què es clou Invasió subtil..., casa bé amb l’abundant tradició sud-americana
de microcontes, cultivats també pels tres autors esmentats. I, més enllà de la mera
convergència en un mateix format, hi ha analogies i contrastos de gruix que enllacen
«Balanç» (pàg. 101):

Tot just quan estava a punt d’abastar la galleda, va fallar-li una cama i caigué al pou.
Mentre queia, va passar-li allò tan conegut de veure d’un cop d’ull tota la seva vida. I la
va trobar llisa, igual i monòtona (dit sigui entre nosaltres), de manera que s’empassà l’ai-
gua d’ofegar-se amb una exemplar resignació.

amb aquesta minificció de García Márquez:

... el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde un décimo piso, y a medida
que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de los vecinos, las pequeñas tra-
gedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no
habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el momento de reventar-
se contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del
mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siem-
pre por la puerta falsa valía la pena ser vivida.

2 PERE CALDERS, Invasió subtil i altres contes, Edicions 62, col. El cangur, núm. 58, Barcelona, 1984, pàg. 77. Totes les remissions a aquest
recull es refereixen a l’edició esmentada, a la qual corresponen les indicacions de pàgina.

3 XAVIER CERCAS, «Quim Monzó», op. cit., pàg. 123.
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Ambdós textos parteixen d’un únic motiu, la caiguda al buit: precipitar-se daltabaix
d’un pou o d’un edifici resulta circumstancial. Coincideixen en la compressió tempo-
ral: duren el que dura el vol en picat. En tots dos, la davallada encarrila el relat vers el
tema del repàs existencial. Al «conte breu» català, l’estimbat rebobina mentalment (mi-
rada endins, interior) i jutja, mentre cau, la seva existència irrellevant, opaca. Al relat
colombià, qui es despenya assisteix a l’espectacle quotidià (mirada enfora, exterior) i
es desdiu de la idea que en tenia, evolució que pressuposa una opinió inicial compa-
rable a la final del protagonista caldersià. Se’ns presenten, doncs, dos suïcides, un a
cada extrem de la narració: «Balanç» comença amb un accident (falla una cama) que
es trastoca, al desenllaç, en mort voluntària; en canvi, el conte de García Márquez en-
gega amb un salt suïcida i es clou amb una nata que el protagonista ja no voldria cla-
var-se. S’inverteixen les solucions del conflicte (deserció de / reconciliació amb la vida)
i, de retruc, el missatge (la vida cansa / la vida és bella).

1.2 L’explorador d’illes desconegudes

Invasió subtil i altres contes s’integra (excloent-ne l’únic treball d’inspiració mexicana,
«La batalla del 5 de maig») en un conjunt que l’especialista anglesa Amanda Bath ha
denominat la «ficció madura» de Pere Calders,4 un conjunt que engloba, a més, la ma-
joria d’històries (excepte sis) pertanyents a Cròniques de la veritat oculta (1955) 
i col·leccions com Demà a les tres de la matinada (1959) o Tot s’aprofita (1983), al 
costat de la novel·la Ronda naval sota la boira (1966). Narrativa curta redactada durant
prop de mig segle, de 1939 fins a 1983, travessant l’exili, la postguerra i una demo-
cràcia incipient. És el cos de ficció al qual Calders deu, sobretot, la fama: Cròniques...,
premi Víctor Català el 1954, el va consagrar com un dels renovadors del panorama 
narratiu català dels cinquanta, per exemple. Contrastant amb aquest bloc, la «ficció
primerenca» aglutina les obres escrites abans del juliol del 39, quan l’autor s’exilia. S’hi
compta, doncs, El primer arlequí, l’opera prima de Calders.

«L’imprevist a la casa número 10» és el quart relat del recull. En un bloc de pisos, s’hi
encadenen en un sol dia tants incidents com se succeirien en un quart de segle de 
convivència veïnal corrent. Al final, l’edifici gemega, espetega, es parteix i s’ensorra,
«convertint-se en una immensa croqueta de veïns».5 Es tracta, notem-ho, d’un dels
motius preferits de l’escriptor, la catàstrofe. En la variant que Maria Campillo anomena
«multiplicació atzarosa de desastres».6 Quaranta-dos anys després, a Invasió subtil...
en trobem un de pastat, «La rebel·lió de les coses». S’hi esglaonen les avaries: un rere
l’altre, tots els estris, màquines i dispositius (des dels panys o els interruptors fins als
cinturons, tirants i botons, passant per les estilogràfiques, els rellotges, els encenedors
i els llumins, a més de tota la gamma de vehicles o electrodomèstics) s’espatllen, fins
a col·lapsar la civilització contemporània, paralitzada sense els mecanismes que en ga-
ranteixen el funcionament. Diàriament, arreu, s’esguerra alguna peça. A tothom se li ha
fos una bombeta, el bolígraf no li ha escrit ni bufant-hi l’alè a la punta o la xarxa de
transport públic l’ha deixat a l’estacada per culpa d’algun entrebanc no identificat. La
disfunció tecnològica, com els desperfectes d’una comunitat de propietaris, forma part
de la normalitat quotidiana. Els usuaris la toleren perquè, en el món lògic, no es con-
centra en el temps ni afecta alhora tots els engranatges. L’insòlit resideix en la quasi si-
multaneïtat i la universalitat del fenomen, en la seriació programada, en l’ordenació
acumulativa, en la gradació creixent fins al clímax apocalíptic. La gràcia neix de la re-
petició, de la dissort reiterada que descontrola l’ordinària placidesa. Quim Monzó, dit
sigui de passada, calcarà aquest patró narratiu a «Thomson, Braun, Corberó i Phili-
shave», el segon conte del recull Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury: confiant que
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5 PERE CALDERS, El primer arlequí, La Magrana, col. Les ales esteses, núm.16, Barcelona, 1987, pàg. 47.
6 MARIA CAMPILLO, capítol dedicat a Pere Calders dins «El conte», a MARTÍ DE RIQUER, ANTONI COMAS, JOAQUIM MOLAS, Historia de la litera-
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el retir en un xalet de muntanya l’ajudarà a escriure, el protagonista s’hi reclou, sense
imaginar-se mai que petaran totes les eines i instal·lacions del refugi, encara que els
avali una marca famosa.

«L’imprevist a la casa número 10» i «La rebel·lió de les coses», textos prou distanciats
cronològicament dins la carrera literària de l’autor, atesten l’homogeneïtat i la continuï-
tat essencials del conte caldersià, atret de bon principi pel potencial del prodigiós, l’ab-
surd, el sobrenatural, l’inexplicable. I decantat vers el distanciament humorístic. Des de
les seves beceroles literàries, Calders escull ser corrosiu, no pas solemne ni grandilo-
qüent. S’estima més ser «tèrmit» que «elefant», en metàfora del crític teatral Marcos
Ordóñez.7 Ras i curt: el missatge (que n’hi ha: tocant al contingut, apartats 3.1 i 3.2)
s’articula des de la modèstia i l’aparent banalitat d’un format menor, que no sembla es-
criptura seriosa, transcendent. En aquest sentit, Invasió subtil... és fidel a una fórmula:
el llibre, publicat en democràcia, el 1978, manté l’aposta d’El primer arlequí, que apa-
regué just en esclatar la guerra i marcà una orientació afermada després, en plena post-
guerra, amb Cròniques de la veritat oculta, l’obra més popular del nostre narrador. 

En canvi, que la publicació d’Invasió subtil... coincideixi amb l’estrena d’Antaviana, l’a-
daptació teatral sobre textos de Calders que dirigeix Dagoll Dagom, sí que suposa un
viratge en la recepció crítica i el ressò públic de l’obra. El musical, amb cançons de
Jaume Sisa, la popularitza. Ho prova la polèmica que s’encén en l’àmbit lletraferit arran
de l’èxit comercial del muntatge. A alguns escriptors (Jaume Fuster, Maria Antònia Oli-
ver, Isidor Cònsul) que advoquen per la inclusió del mot «antaviana» al diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans, s’hi oposa una altra colla (Joaquim Molas, Josep Maria Es-
pinàs, Xavier Bru de Sala, Quim Monzó) que refusa la iniciativa, per tal com en delimi-
taria massa el sentit. Comptat i debatut, Calders l’havia encunyat amb un significat
obert. Provenia d’«En començar el dia», conte publicat a la revista infantil Cavall Fort i
recollit a Tots els contes (1936-1967). Abel, un nen avorrit d’estudiar, se la inventa:
«Sí, sí. Podria ser el nom d’un continent llunyà, una mica perdut o mal explorat, amb
indis i plantes carnívores».8 O, millor, designar una bata, qualificar les notes escolars
superiors a l’excel·lent, conjurar encanteris. L’accés de la producció caldersiana a l’en-
senyament secundari quan començava la normalització lingüística a les escoles, així
com el fet que aparegués regularment en la selecció de lectures obligatòries, van afer-
mar-ne el reconeixement i l’elevaren a la condició de clàssic contemporani. 

Una difusió tardana, que les desavinences amb el realisme històric havien diferit fins
aleshores. La tendència imperant a les dècades centrals del XX (els cinquanta i els sei-
xanta) prioritzava la literatura compromesa amb la classe treballadora, la dura quoti-
dianitat de la qual s’hi havia de reflectir. La intel·lectualitat progressista que en sus-
tentava la ideologia entenia l’escriptura com una arma antifeixista: denunciar la trista
societat del franquisme, la seva misèria material i moral, esdevenia lluita, resistència.
Calders contravenia aquest programa d’accent social amb una proposta imaginativa i
lúdica amb la qual nedava a contracorrent, com els salmons. A parer de les carpes, que
s’esquitllen a favor d’aigua, la seva narrativa practicava l’escapisme, pecava d’«eva-
siva». De cara a la fantasia, girava l’esquena al poble.

1.3 Sense ficció

Aquest «Calders fantàstic» conviu, segons un ampli sector de la crítica, amb un «Cal-
ders realista», configurat per la literatura de guerra, d’una banda, i per la narrativa me-
xicana, de l’altra. Quant a la literatura de guerra, Unitats de xoc en seria el títol més
representatiu: vist que s’inscriu dins el gènere «dietari de campanya», que documenta
una estada al front durant la Guerra Civil i que, consegüentment, dóna fe d’una pàgina
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històrica viscuda, no comptaria com a ficció, com a text imaginatiu. Pel que fa a la nar-
rativa mexicana, s’hi sol establir una subdivisió, enllà de l’escenari americà comú: un
pack de narracions breus, centrades en la figura de l’indi mexicà, del qual es reporten
caràcter, mentalitat i formes de vida (els quatre relats de Gent de l’altra vall, volum edi-
tat el 1957; un cinquè conte, «La batalla del 5 de maig», inclòs a Invasió subtil..., 
i Aquí descansa Nevares, una nouvelle de 1967), enfront d’una novel·la més extensa,
L’ombra de l’atzavara (1964), focalitzada en els exiliats i la seva integració o inadapta-
ció a la societat d’acollida. 

Quan toca argumentar el «realisme» d’un corpus semblant, s’addueix el rerefons so-
cial d’Aquí descansa Nevares, per exemple: que els indígenes d’unes barraques mi-
serables s’instal·lin als panteons dels morts, com si fossin okupes, escenifica una revolta
dels pobres, la il·lusió d’una nova «revolució mexicana», utopia fracassada perquè el
nou ordre fundat pels marginats al cementiri reprodueix les desigualtats de la societat
que fins llavors els havia exclòs. S’apunta, també, la intenció testimonial de L’ombra de
l’atzavara, inspirada en l’experiència de l’exili i que té, per tant, una base autobiogrà-
fica; així, Joan Deltell, el protagonista, mai no arrela al Nou Món, a l’igual que el nostre
escriptor: durant dues dècades i escaig, Calders s’hi va sentir un desterrat, pensant
només a tornar. La substitució de l’extraordinari pels referents reals s’estén a les nar-
racions mexicanes, que exploten casos verídics, presenciats per l’escriptor barceloní:
la inversemblança ve donada per l’exotisme de la realitat autòctona, tan estranya a ulls
catalans. De fet, la perspectiva és la convencional: s’adopta la tercera persona omnis-
cient en perjudici del narrador en primera persona, punt de vista dominant en la ficció
de Calders. 

Malgrat tot l’anterior, altres veus reclamen prudència a l’hora d’etiquetar com a «rea-
lista» aquesta part de la producció caldersiana, ja que el segell Calders es conserva
sempre, encara que el gènere literari tocat no s’hi presti gaire. Vegem-ho amb dues
constants de la seva escriptura, l’humor i la paròdia dels tòpics. Maria Campillo9 aïlla
dins Unitats de xoc (crònica bèl·lica en principi poc apta per a la broma i més aviat in-
clinada al «to major», a «les grans paraules» o al «tremendisme») un paràgraf on l’es-
criptor ironitza a propòsit d’un lloc comú de la trinxera, els polls: 

Referent als polls i a la guerra jo tenia una opinió personal, que me l’estimava molt. Es-
tava convençut que eren dues coses que podien deslligar-se perfectament, posant-hi una
mica de cura, i m’indignava cada vegada que algú escrivia coses de la guerra i parlava dels
polls. Ho atribuïa a una falta d’imaginació. Però ara reconec que tenien raó els altres i que
els polls donen caràcter al soldat i li fan companyia. 

Aquests paràsits, se’ns diu, constituïen un leitmotiv forçat, una norma imposada pel
model. En efecte, a Incerta glòria, potser l’obra magna sobre la Guerra Civil, Joan Sales
amb prou feines s’espera mitja dotzena de pàgines a fer-los sortir. El tinent-capità Picó,
un oficial que està molt per la higiene i la cultura, ha manat construir una presa amb
sacs d’argila. L’aigua s’hi embassa: en resulta una piscina on la tropa es remulla, en una
lluita ferotge per «acabar amb els polls i les novel·les pornogràfiques; les dues plagues
de la guerra, ja ho deia Napoleó».10 Posat a treballar amb una tipologia textual tan mar-
cada, doncs, Calders no n’obeeix acríticament les lleis compositives ni es limita a ma-
nufacturar un producte ortodox, sinó que aprofita per revelar l’artificiositat del motllo:
la natura reiterativa, previsible, estereotipada, de les seves estratègies discursives. 

«La batalla del 5 de maig», ho anticipàvem entre parèntesis abans, s’encabiria dins
aquest motllo «realista». En teoria, respecta els estàndards citats dos paràgraf amunt.
Primerament, decorat indígena: Santa Rita, un municipi mexicà agraciat amb una oro-
grafia que recorda el paratge d’una victòria militar sobre l’exèrcit francès (el turó fora
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vila es diu igual i té la mateixa alçada que el Puig de Guadalupe, de Puebla, on els lo-
cals van allisar els invasors). Després, peripècia que prescindeix del sobrenatural: la po-
blació commemora el combat amb gran desplegament humà i de mitjans, atès que
procura robar-li públic a una altra festa nacional, la Passió d’Ixtapalapa. Per fidelitat
històrica, a la festa venç sempre la tropa autòctona. Ara bé, enguany l’enemistat per-
sonal entre els actors que interpreten els dos generals enfrontats capgirarà el curs de
la Història. Finalment, contingut social: els xicots de casa bona, amb prou solvència per
comprar un uniforme francès, actuen d’enemics; els humils, passen amb «la seva roba
de cada dia i el barret i la canya pintada amb purpurina que els dóna l’ajuntament»
(pàg. 70). Hi ha, literalment, lluita de classes i, almenys un cop a l'any, el món es cap-
gira: triomfen els pàries de la terra. En última instància, omnisciència tradicional per re-
latar l’afer. 

Amb tot, potser té raó qui opina que Calders és sempre Calders i que al seu vessant hi-
potèticament «realista» no s’hi ha esborrat la denominació d’origen. En primer lloc, al
voltant del mateix motiu estructural de «La batalla del 5 de maig» giren altres narracions
de l’autor: «Ruleta russa», a Tots els contes (1936-1967). Segonament, s’hi aboca
humor a dojo: les banyes amb què Nicanor Andere (el general mexicà) corona Ama-
dor García (el general francès), quan li pispa de veritat la xicota, provoquen la seva ani-
madversió personal, les ganes que té el cornut d’enxampar el seductor i arreglar-li la
cara, la subsegüent càrrega a mata-degolla dels francesos a fi d’aconseguir-ho. O sigui,
que Mèxic pateix una derrota majúscula, i s’altera la història universal per culpa d’un
embolic de faldilles. «La batalla...», doncs, qüestiona amb ironia el patriotisme: l’honor
nacional tacat per culpa de la masculinitat vexada. En darrer terme, costa poc inferir-
ho, hi ha una paròdia i una manipulació dels tòpics de la ficció sentimental: triangle
amorós, adulteri, venjança passional.

Guia de lectura d’Invasió subtil i altres contes
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2 ANÀLISI ESTRUCTURAL

2.1 Cada u el seu ofici

A Pere Calders: ideari i ficció, un dels estudis de referència sobre l’autor, Amanda Bath
assaja una sistematització dels seus relats.11 Per començar, en defineix dos tipus: els
contes de «realitat aparent», sense component sobrenatural, i els d’«irrealitat», amb ele-
ment màgic. Acte seguit, distingeix tres subgèneres a l’interior del segon grup: la «irre-
alitat heterocòsmica», el «realisme màgic» i, per últim, la «ciència-ficció». En total, una
classificació que proposa quatre categories narratives, que de seguida aplicarem a In-
vasió subtil i altres contes. A la bossa de la «realitat aparent», hi van a parar «Invasió
subtil», «El testament de “La hiena”», «La lluna a casa», «Filomena Ustrell» i «L’arca
de Noè»: tot i que la credibilitat del lector trontolli a estones, diu Bath, la meravella hi
és absent, el comportament dels personatges tolera la justificació racional. La «irreali-
tat heterocòsmica» no té representant a Invasió subtil...: ningú, a cap text del recull, as-
sumeix sense problemes que la dimensió paranormal és tan certa (la «veritat oculta»)
com la realitat objectiva, una part més de la vida, fe que sí professa el nen Sala de
«Raspall», completament segur d’estibar un gos, no un motxo d’escombra, al «conte
infantil» de Cròniques de la veritat oculta. La dialèctica entre sorpresa i naturalitat o bé,
en mots sinònims, entre escepticisme i acceptació davant l’anormalitat és allò que iden-
tifica el «realisme màgic»: si la figura principal aprova la fantasia, la resta la nega; cas
que el solista manifesti incredulitat, el cor en ridiculitza la prevenció, considerant ordi-
nari el fenomen. En aquest sac, s’hi apleguen «Nosaltres dos», «No s’admeten coro-
nes», «Tot esperit», «Vinc per donar fer» i «Esport i ciutadania». Acabant, la
«ciència-ficció» recorre a la fal·làcia tècnica, a un discurs pseudocientífic que confe-
reixi versemblança racional a l’increïble. Aquest cabàs contindria «Un trau a l’infinit»,
«El millor amic», «Zero a Malthus», «La rebel·lió de les coses», «Refinaments d’ultra-
mar» i «La societat consumida». Classificació que exclou, diguem-ho tot, «La batalla del
5 de maig», vist el tema mexicà, i els «Contes breus», pel format tan específic. Con-
templades ambdues excepcions, convindrem que Invasió subtil... exhibeix un equilibri
compositiu: distribueix equitativament les peces entre les tipologies que l’integren (5,
5 i 6, respectivament).

Classificacions a banda, no sobrarà que mencionem algunes de les estructures narra-
tives usades al llibre. «El millor amic» es presenta com la declaració formal d’un bole-
taire a l’autoritat competent, un «atestat» (pàg. 21). Hi refereix la seva trobada fortuïta,
al bosc caçant bolets, amb un extraterrestre catalanoparlant. Jesús Moncada, a «L’as-
sassinat de Roger Ayckroyd» d’El cafè de la granota, calca aquest format: un consu-
midor compulsiu de novel·la detectivesca confessa l’escopetada que ha engegat a un
ximplet, a qui només s’havia acudit, per emprenyar, descobrir-li el nom de l’assassí
abans d’hora. La confessió es planteja com un monòleg en veu alta: l’agressor recita da-
vant un jutge de pau mut, receptor present malgrat que no repliqui. Ens assabentem
del seu nom, Sebastià, o del seu tic gestual, tamborinejar mecànicament la taula amb
el llapis, perquè el declarant, histèric amb tal mania, els esmenta. Calders, en canvi,
confegeix una peça dialogada. Transcriu les intervencions d’ambdós interlocutors, rè-
plica i contrarèplica d’una conversa. «Filomena Ustrell», en canvi, imita les ressenyes
biogràfiques. Com mana el gènere textual, registra amb meticulositat (sota el nom, entre
parèntesis) les dates de naixement i mort de la biografiada (1916-1962), obre amb una
frase recurrent («Filomena Ustrell va néixer a Berga», pàg. 87) i prossegueix amb un
altre clixé, el resum d’antecedents familiars. Borges també modela diverses narracions
(per exemple, la «Biografía de Isidoro Tadeo Cruz (1829-1874)», d’El Aleph) segons
aquesta matriu. D’altra banda, el narrador argentí reproduïa, a «El informe de Brodie»,
un fals document en el qual un missioner escocès, David Brodie, s’esplaia sobre l’èt-
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nia Yahoo. Borges utilitza, és clar, el recurs al «manuscrit trobat». Calders no ven «Re-
finaments d’ultramar» com un paper que l’atzar posa a mans d’un narrador-editor, però
s’acosta al to d’exposició antropològica que traspuava el seu precedent sud-americà (es
va publicar el 1970). A l’hemisferi nord del mateix continent, Poe enceta uns quants
contes amb el narrador, un homicida a voltes empresonat. De la garjola estant, em-
prèn un flashback que és alhora record i confessió dels successos terribles que l’han
encarcerat. A casa nostra, l’assassí babau d’«El testament de “La hiena”» també jau
entre barrots: des de la cel·la, on purgarà la seva imperícia força temps, enfila una re-
trospecció: explica com el va enredar i el va estabornir la presumpta víctima. Final-
ment, llega al gremi dels homicides el sobrenom professional, «La hiena», malnom
despietat que no fa justícia a la seva candidesa: el text es mou, amb humor, entre la
confessió criminal i el certificat d’últimes voluntats. Diguem, finalment, que amb l’as-
sumpte de «La rebel·lió de les coses» tancat, Calders cargola un xic més la ironia: in-
trodueix el testimoni escrit d’un historiador aficionat, un «cronista» heroic que amb la
seva «robusta» (pàg. 75-76) màquina d’escriure portàtil mecanografia, fins al bloqueig
complet del teclat, la mort d’una civilització.

2.2 Balances

A Invasió subtil... també s'anivellen, de pas, altres aspectes estructurals. Enrere (apar-
tat 1.3), s’ha consignat la preferència per la primera persona narrativa. Un recompte
apressat dels trenta-un contes aplegats a Cròniques de la veritat oculta corroboren l’a-
firmació: vint-i-cinc narracions s’hi acullen, a penes sis opten per la tercera persona om-
niscient; la perspectiva interna monopolitza, amb l’única excepció de «Raspall», la
secció central («Ver, però inexplicable») i la darrera («L’escenari desconcertant») de
l’aplec, amb un parcial de divuit relats a un a favor del narrador-protagonista. Per con-
tra, Invasió subtil... contrapesa ambdós punts de vista. Els nou contes inicials (els com-
presos entre «Invasió subtil» i «Vinc per donar fe») s’inclinen en exclusiva per la primera
persona. Tan sols ofereix dubtes «El millor amic»: ni el petit paràgraf introductori ni el
llarg diàleg posterior que conforma la resta de la peça contenen cap rastre d’un jo nar-
rador, llevat de la penúltima pregunta («No us ho aconsello pas... En virtut del meu
càrrec...», pàg. 21), quan el lector s’adona que la ficció fingeix ser un atestat. Com que
se simula un testimoni oficial davant un funcionari, la lògica empeny a suposar que és
aquest càrrec anònim el subjecte de l’enunciació. Als vuit relats que segueixen (des del
desè, «La batalla del 5 de maig», fins al dissetè), s’imposa l’omnisciència, tret precisa-
ment del darrer, «La societat consumida». En resum: si la perspectiva fos el criteri rec-
tor, Invasió subtil... se’ns partiria en dues meitats gairebé bessones (nou textos la
primera, vuit la segona), amb les proporcions invertides (patrimoni absolut de la primera
persona en una, de la tercera en l’altra), perfilant una mena de díptic simètric quant a
l’òptica narrativa. 

Se’ns retraurà que el nostre còmput ha obviat els «Contes breus» i que, malgrat el mi-
nimalisme, mereixen compatibilitzar-s’hi. D’acord, prosseguim amb l’aritmètica: n’hi
ha vint-i-sis, una desena dels quals expliciten la primera persona. S’hi evidencia, doncs,
el predomini del narrador extern, sense renunciar, amb tot, a una certa alternança. Mo-
difica això la conclusió formulada tot just fa unes línies? No gaire. Tinguem present,
d’un cantó, que el mateix índex visualitza, per mitjà dels encapçalaments i de la massa
de blanc que els separa, la seva inserció com a colofó: així, l’epígraf «Invasió subtil i al-
tres contes» reuneix, en sentit estricte, les disset narracions dalt enumerades i «Con-
tes breus» s’hi suma en qualitat d’epíleg. De l’altre, fins i tot considerant-los integrats
sense matisos a la unitat, el volum mostra prou paritat.

Els glossadors de Calders han insistit, de vegades, en el context urbà del seu món. En
vuit dels nostres contes (gairebé la meitat de disset, pensem-hi) l’ambient és ciutadà.
A «Nosaltres dos» (un passeig fins al port), «No s’admeten corones» (el conegut del nar-
rador es construeix el mausoleu a Vallvidrera) i «Zero a Malthus» (el narrador ha com-
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prat pis «en un lloc molt cèntric» de la ciutat, pàg. 43) s’explicita el topònim, Barcelona.
A «Esport i ciutadania», hi figura implícit. Aquella temporada, a la lliga de futbol «els
equips centrals» patien crisi golejadora. Negats davant la porta adversària, els «repre-
sentants de les essències racials» (pàg. 77) perdien 2 a 0 enfront un «club de la costa»
(cas que a 1.1 no s’hagin endevinat els contrincants, segur que s’encerten ara). Com
tothom recordarà, en els marcadors futbolístics, la primera xifra correspon a l’onze de
casa; la segona, al visitant. El matx es juga, per tant, al camp de l’entitat costanera: as-
sistim a un clàssic, al Camp Nou i, a mig partit, el Barça guanya el Madrid (el resultat
final se sap des de l’apartat 1.1). Encara que el nom de la ciutat no consti enlloc, es
respira civilitat a «Un trau a l’infinit» (la «fàbrica de gasoses» suggereix un entorn in-
dustrial), «El testament de “La hiena”» (el despatx de la presumpta víctima, un fun-
cionari, remet a un centre polític i administratiu), «La rebel·lió de les coses» (s’hi
al·ludeix als carrers plens de «ciutadans asseguts a les voreres», esverats que la roba
els caigui, o a la circulació densa, sobreentesa en els «grups d’automobilistes» esma-
perduts per la pana col·lectiva, pàg. 73) i «La societat consumida» (les «cues a les co-
missaries i delegacions» governamentals escauen a la massificació d’una conurbació,
pàg. 96).

S’hi oposen mitja dotzena de relats, localitzats en escenaris no urbans. Viles turístiques
catalanes (Tossa, a «Invasió subtil») o estrangeres que s’intenten promocionar en el
sector (Santa Rita, a «La batalla del 5 de maig»: apartat 1.3, al respecte), capitals de
comarca (Berga, a «Filomena Ustrell»), localitats indeterminades («Vinc per donar fe»
registra el substantiu genèric «poble» a la primera línia, pàg. 61; «La lluna a casa» di-
buixa un paisatge rural, amb la canalla entretinguda a pescar en «un embassament del
riu, d’aigües quietes» cada matí abans d’anar a escola, pàg. 79), un bosc amb micò-
legs, caçadors i extraterrestres («El millor amic»). De les tres narracions que ens falten
per llistar, una situa l’anècdota en una geografia d’abast continental (l’exquisidesa gas-
tronòmica descrita a «Refinaments d’ultramar» es prepara a tota l’Amèrica central) 
i dues («Tot esperit», «L’arca de Noè») han esborrat qualsevol marca de situació, la qual
cosa n’impossibilita una localització fiable. Enllestim: existeix, números canten, una re-
lativa harmonia quant a la dicotomia camp / ciutat (sis relats a pagès, vuit a l’urbs).
Preval lleugerament la vaguetat (deu contes) sobre la concreció (set). A diferència de
Cròniques... (on l’acció viatjava a Hongria, Birmània o l’Índia), hi ha menys exotisme (li-
mitat a territori centreamericà), en benefici de la proximitat.

2.3 El mitjó del revés

A la mateixa conferència universitària citada en l’apartat 1.2, Quim Monzó reconei-
xia que, sovint, construeix els contes partint d’un tòpic, pres com pretext inicial. Ho
exemplificava amb «Quarts d’una», d’El perquè de tot plegat. A la primera línia, un
home «fa una pipada i despenja l’auricular».12 El diàleg telefònic posterior amb la in-
terlocutora, que dura una estona llarga, ocupa el conte sencer: «La idea inicial neix
d’estar veient un dia una d’aquestes pel·lícules en què telefonen i el que és a casa
despenja i diu “Digui”, i la persona que truca li urgeix: “He de parlar amb tu”, i l’al-
tre continua, abaixant la veu perquè no el senti la dona o el marit: “T’he dit mil ve-
gades que no em truquis a casa”».13 S’arrenca, doncs, amb un clixé típic de la ficció
sentimental, del triangle amorós i l’adulteri. Tard o d’hora, s’hi introdueix un gir, una
variació, a partir de la qual es genera una història nova, original. Aquí, contravenint
la intimitat implícita en frases com les que s’adreça la parella del film al·ludit per
Monzó, la trucada s’equivoca de número, amb la qual cosa el destinatari de les 
confidències no és l’amic d’alcova, sinó un simple conegut, sense cap complicitat
afectiva especial. Al suara citat, afegim-hi nosaltres un cas similar, també de Monzó:

Guia de lectura d’Invasió subtil i altres contes

12 QUIM MONZÓ, El perquè de tot plegat, Quaderns Crema, col. Mínima de butxaca, núm. 48, Barcelona, 1993, pàg. 99.
13 XAVIER CERCAS, «Quim Monzó», dins AUTORS DIVERSOS, De Rusiñol a Monzó: humor i literatura, ed. cit., pàg. 128.



12

«A les portes de Troia», segon relat de Guadalajara, subverteix el mite. Els guerrers
grecs, Ulisses al capdavant, s’estrenyen, silenciosos i pacients, dins la panxa del ca-
vall de fusta. Però, de la ciutat no surt ningú a endur-se l’animal. Ben mirat, ens ho
han recalcat des de petits, el lògic és no acceptar regals de desconeguts. De mica en
mica, els aqueus es consumeixen de gana, practiquen l’antropofàgia, s’asfixien sota
la calorada que fa fora, els ofèn la pudor dels propis excrements i, si s’amotinen, els
escanya Ulisses, que es tapa les orelles per no sentir les últimes convulsions agòni-
ques de la seva tropa. 

Abans, Calders ja acostumava a estrafer la tradició literària, a parodiar-la. Operació
a què es lliura de grat a Invasió subtil... Ens deturarem, sense voluntat exhaustiva, en
dos codis del fantàstic molt marcats: el terror i la ciència-ficció. «Nosaltres dos», com
anuncia el títol, esprem el pretext del doble, l’àlter ego d’un mateix. La dissociació,
el desdoblament conformen un clàssic de la por, explotat a «Ell?» pel narrador fran-
cès Guy de Maupassant o pel mateix Poe, a «William Wilson». En la seva versió d’a-
questa dualitat, Calders personifica la consciència: ella (o sigui, l’altre invisible que
cohabita en mi), corporificada, i el narrador es fan la guitza. Un altre codi del terror
explotat per Calders és el fantasma, personatge estrella de la narrativa gòtica (un sub-
gènere del terror amb castells o casalots sinistres, galeries subterrànies, masmorres
i grillons, fressa de cadenes arrossegades i esperits que travessen murs), que ara
s’ha aburgesat. A «Tot esperit» viu repapat en el confort domèstic, devingut un pare
de família benestant, amb senyora i canalla a la vora. Com que, amb la modernitat,
els espectres s’han desnaturalitzat, ignoren fins i tot que són el que eren. Els ho ha
de comunicar l’Administració, amatent a desfer errors burocràtics que afecten l’«estat
civil» dels ciutadans: a primeries d’octubre, l’ànima en pena rep la visita d’un parell
d’inspectors amb la missió de recordar-li la seva immaterialitat. L’aparegut de «Tot es-
perit» no espanta, s’espanta. A la inversa, l’han de tranquil·litzar els funcionaris, dos
mortals d’aquells que en la ghost story clàssica sucumbien al pànic de l’ultratomba.
La por, definitivament, ha canviat de bàndol i només remet quan se li promet a l’in-
terfecte que el canvi d’estatus no modificarà en res la seva vida, seguretat cabdal per
a individus tous d’un món acomodat. 

El vampir, un altre monstre del terror clàssic, també es rebaixa. Si la tradició romàn-
tica llançava al mercat el prototip del lord satànic que mossega jovenetes victorianes
(com el mateix comte Dràcula, de Bram Stoker), a la rèplica caldersiana, «Vinc per
donar fe», un mort vivent del qual ni consta el llinatge xucla d’entrada «el noi mitjà
del flequer (que estudiava el tercer any de batxillerat)», continua amb «una noia mig
baldada que tenia fama per la seva traça a brodar coixineres» (pàg. 61) i ho acaba
d’adobar queixalant l’Amèlia, la cosina del narrador. Tres víctimes que no desprenen
gaire glamur. La infortunada parenta, una dona grossa, malastruga (es desequilibra,
cau i es fractura coses cada dos per tres), blanca com la llet, el màxim atractiu de la
qual resideix en les galetes que alguns vespres porta als nens de la família, no res-
pon gens a l’arquetip de femme fatale, femella erotitzada pels ullals fàl·lics d’un se-
ductor maleït (Mina Harker i la seva amiga Lucy Westenra a Dràcula). L’Amèlia no
obre la finestra ni jeu al llit esperant l’amant maligne, un clixé visual de la imatgeria
vampiresca: és dessagnada al replà fosc d’una escala de barri, pujant a cal cosí. D’e-
xorcitzar la dona, i de retruc, tallar l’epidèmia al poble clavant una estaca al cor del
vampir com manen els cànons, tampoc no se n’encarrega cap reputat caçavampirs
(Van Helsing, en la novel·la de Stoker): assumeix el tràngol, sols perquè la consan-
guinitat l’obliga, el cosí narrador, que enllesteix la feina amb una pota de cadira vella
a la qual les criatures han tret punxa. En acabat, s’aixeca acta puntual del procés i
s’arxiva a l’Ajuntament, compatibilitzant la manifestació del més enllà amb l’eficàcia
de les institucions municipals.

Tot i que el clima de la vila no afavoreix el vampirisme, l’opinió dels avis atribueix 
el mal a «proves atòmiques» (pàg. 61). Una mutació biològica ha originat, potser, el
mort vivent local. La hipòtesi ens trasllada a la ciència-ficció. El cinema s’ha alimen-
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tat sovint del temor a l’hecatombe nuclear, sorgit arran d’Hiroshima i accentuat en la
cultura de la guerra freda. El gegantisme animal, que empetiteix la humanitat i l’acara
a la seva fragilitat, prolifera en la filmografia postatòmica: les formigues, a Són elles!
(Gordon Douglas, 1954), o l’aranya colossal de Taràntula (Jack Arnold, 1955) s’en-
gendren a causa d’una alteració genètica així. També Godzilla, una sèrie japonesa del
1954 (procedent, doncs, de l’epicentre de l’apocalipsi tecnològic), que duu a la pan-
talla un dinosaure mutant emergit dels abismes marins per reduir Tòquio a cendres:
a diferència del drac medieval, que llançava flames, Godzilla escup alè radioactiu. 
A L’increïble home minvant (altre cop Jack Arnold, 1957), l’heroi, contaminat per les
radiacions d’una boira rara, decreix fins igualar la mida d’una aranya minúscula, amb
la qual s’enfronta en un èpic duel final. Notem, com a curiositat només, les dates de
les pel·lícules esmentades respecte a Cròniques de la veritat oculta, editada el 1955:
la precedeixen d’un any (1954) i la segueixen de dos (1957), si no és que s’oferei-
xen ensems al públic (1955). 

El repertori de la SF (sigles amb què designen la science fiction els fans del gènere)
s’amplia amb el gust constant pels ginys, màquines i inventors més o menys estra-
folaris. El científic amateur Ramires-Guardunha i Coscolla, fill de portuguès i catalana,
descobreix la quarta dimensió en «Un trau a l’infinit». El sofisticat aparell transpor-
tador, capaç d’immaterialitzar el cos i recompondre’l a l’altre àmbit, està muntat amb
barnilles de coloraines, es diria arreplegades d’un desguàs. O sigui, una andròmina
més pròpia d’un drapaire que de la tecnologia punta, per més «metre cúbic de cos-
tat obert» i «hora esfèrica de matèria plena» (pàg. 11) amb què s’hagi calculat. Acaba
servint d’expositor publicitari per a refrescos en una fàbrica de gasoses. Aquest mo-
nument al bricolatge, tanmateix, funciona: evapora la model de l’anunci. Ramires-
Guardunha, en compensació, es casa amb la germana, ximple però sexy. A banda
d’emparentar amb el corrent catastrofista (apartat 1.4, tocant a això), característic
de la ciència-ficció que aborda l’extinció o la fundació d’una civilització després d’un
cataclisme, «La rebel·lió de les coses» remet a la «síndrome de Frankenstein»: la in-
submissió de la criatura, que escapa al control humà, desenvolupa voluntat autò-
noma i es regira contra el creador, tema latent en nombroses antiutopies robòtiques,
entre les quals es compten films de culte com 2001, una odissea de l’espai (Stanley
Kubrick, 1968), Blade Runner (Ridley Scott, 1982) i Matrix (Andy i Larry Wachowski,
1999). D’acord amb l’ordre de citació, hi veiem HAL, l’ordinador de la nau, conspi-
rar contra la tripulació; uns androides assassinar el seu fabricant per fer-los amb data
de caducitat; la maquinària dominar el món, mentre endolla la humanitat a una rea-
litat virtual, informàtica, presa per autèntica.

Igualment, «Zero a Malthus» descriu un altre futur imperfecte, això és, una distopia.
El japonesos, reis de la filigrana científica com és sabut, s’han empescat un «sèrum
de la vida perenne». Curt: ens prenem un suc i som eterns. La immortalitat, però, sa-
tura la demografia mundial (d’aquí la referència a Thomas Robert Malthus, econo-
mista que va predir un increment demogràfic superior al creixement dels recursos
alimentaris necessaris per satisfer aquest excedent de població). A sobre, no atura
l’envelliment físic, de manera que el planeta s’omple de mòmies, això sí, amb salut
de ferro. La demografia, en conseqüència, impel·leix els governs a implantar l’euta-
nàsia general als setanta-cinc anys. Definitivament, el món s’ha tornat paradoxal:
quan s’hi podria viure per sempre, t’executen d’hora.

«Invasió subtil» també es relaciona tant amb la SF com amb l’imperi del sol naixent.
El narrador sopa a l’Hostal Punta Marina, de Tossa, quan un altre comensal se li
asseu a la taula. La primera persona narrativa ha decidit, d’antuvi, que el company
d’àpat és japonès. No importa que els trets facials no s’hi avinguin, ni que mengi
molta ceba en una amanida reforçada amb cap i pota de segon plat, ni que parli ca-
talà sense accent foraster, ni que treballi de comercial venent sants d’Olot en lloc de
càmeres fotogràfiques: per al tossut narrador, cap evidència en desmenteix la nacio-
nalitat. Passa que els nipons cada dia es camuflen millor. D’on ve el títol irònic. L’a-

Guia de lectura d’Invasió subtil i altres contes



14

nècdota fa pensar, advertim-hi el substantiu «invasió» compartit, en el film La inva-
sió dels lladres de cossos (Don Siegel, 1956): els intrusos (uns vegetals, aquesta ve-
gada) s’infiltren en una comunitat rural suplantant-ne els habitants, absorbint-los el
cos mentre dormen. Igual com el nostre «oriental» s’apodera de la morfologia i la
identitat catalanes a fi d’iniciar una secreta colonització d’Occident. Sort que l’instint
del narrador l’ha clissat. Ens queden al tinter, és clar, els contactes alienígenes, re-
servats per a l’apartat de sota.
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3 ANÀLISI TEMÀTICA I DE PERSONATGES

3.1 Encontres a la tercera fase

Tot això, òbviament, indueix a revisar la sintaxi literària, a descodificar les rutines de 
creació i consum de la ficció. En l’avinentesa d’una topada extraterrestre a «El millor
amic», el boletaire es preocupa, sobretot, de reaccionar com toca, d’acord amb l’ima-
ginari de les trobades siderals. Atès que «ja hi ha precedents» (pàg. 21), té molt clar
que els éssers interplanetaris solen comunicar missatges transcendents a la humani-
tat en un alfabet xifrat. Per això suplica a l’alien que li estampi «un jeroglífic» a la can-
timplora, «com a record» de l’entrevista. El caçador de bolets es comporta, doncs, com
dicten la literatura o el cinema. Aquest capteniment xoca amb la perplexitat alienígena,
que aquí ve a ser la personificació genèrica del lector, sorprès en entreveure el truc de
la funció, el canemàs de l’artifici: el marcià es fot de la petició i titlla els humans de
«colla de sonats». Si fins ara la broma consistia a desmentir les expectatives de gè-
nere, de seguida busca acomplir-les fil per randa: el visitant espacial, tip dels terríco-
les, s’enlaira ovni amunt «amb l’aparat de sempre: llums de colors i un zumzeig
especial» (pàg. 21). Calders, reparem-hi, esquitxa el text amb marques verbals de dis-
tanciament: expressions com «precedents» o «de sempre» palesen immediatament el
clixé literari. Al capdavall, és una invitació a desautomatitzar les pràctiques adquirides
de lectura i escriptura. La narrativa caldersiana fa metaliteratura, és a dir, «reflexiona
des de la literatura sobre la literatura», com conclou Joan Melcion.14

3.2 Animals de costums

No sols els hàbits narratius es posen en solfa. Quan Franz Kafka va saber que Ottomar
Starke, un dibuixant efectista, li il·lustraria la portada de La metamorfosi, va afanyar-se
a enviar una carta a l’editor, al qual suplicava que Starke s’abstingués de pintar-hi l’es-
carabat. Com a alternativa, suggeria escenes familiars: els pares i la germana a la sala
d’estar del domicili, mentre la porta de la cambra on, a la fosca, s’amaga l’insecte roman
mig oberta. Kafka entenia, per tant, que l’animal era accessori, de cap manera la clau
de la història, el sentit de la qual es trobava en la reacció dels parents a la transforma-
ció, en la reestructuració que pateix el sistema de relacions domèstiques quan es veu
trasbalsat per l’absurd. Semblantment, en Calders interessa sobretot com es posicio-
nen els personatges davant l’extraordinari. L’esdeveniment insòlit s’erigeix en un mitjà,
no pas en un fi: és l’instrument per provocar una resposta. En mots diferents: actua de
motiu dinàmic, que mou l’acció del relat creant un dilema a l’heroi i exigint-li una ac-
tuació, del signe que sigui. Té, matem-ho de pressa, un paper més funcional que te-
màtic dins la trama. Per això s’escamoteja sovint, tant en Kafka com en Calders,
l’explicació de l’il·lògic. Quan acabem de llegir La metamorfosi, desconeixem la raó per
la qual Gregor Samsa s’ha despertat de cop i volta, un matí qualsevol, estrafet en pa-
ràsit monstruós, si la nit abans s’havia allitat com a viatjant. Idèntic misteri plana da-
munt el naixement sobtat, també un matí a l’hora de llevar-se, d’un arbre enmig del
menjador a «L’arbre domèstic», conte de Cròniques de la veritat oculta. «Aquestes
coses no se sap mai com van», sentencia el narrador.15 Anava ben encaminat, al cap-
davall, qui hagi assenyalat paral·lelismes entre l’escriptor txec i el català, més enllà que
el Calders ninotaire signi «Kalders», amb la mateixa inicial que es dobla en el cognom
«Kafka» i que ostenta Joseph K., l’antiheroi d’El procés, o que el protagonista d’El cas-
tell tingui la mateixa feina, agrimensor, que el de «La ratlla i el desig», també a Cròni-
ques... 
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A l’univers caldersià, en general, l’irracional fa nosa. Irromp sense avisar en la placidesa
quotidiana. Així, a «Invasió subtil», un client japonès disfressat de català pertorba el
tranquil sopar de fonda marinera amb què es regalava el narrador. La descoberta de la
quarta dimensió agita les cordials reunions d’uns amics, els caps de setmana, a «Un
trau a l’infinit». La parella protagonista de «No s’admeten corones» llueix bona posició:
el narrador regenta un negoci, suficient per a una vida descansada; l’amic que s’ha de
morir aviat, dedicat també al comerç, «era en aquell estadi de la fortuna que costa 
de dissimular-la» (pàg. 31). Burgesia més o menys adinerada, en suma. En idèntica
classe social milita l’existència acomodada del senyor Oleguer, oncle del narrador a «La
societat consumida»: un industrial, accionista d’una fàbrica d’embalatges. D’extracció
més petitburgesa procedeix la veu narrativa de «Zero a Malthus»; l’home, casat amb
una Montserrat com escau a una llar catalana, resideix en un pis confortable només
d’ençà un parell d’anys: estabilitat, endreça i concert que s’evaporen quan ve a refu-
giar-s’hi un parent ric, l’oncle Valentí, a qui l’estat aplica l’eutanàsia forçosa a l’edat
prescriptiva, els setanta-cinc anys (tocant a això, pugeu fins a l’apartat 2.2). De tant en
tant, Calders subratlla la idealització de l’status quo inicial amb una fal·làcia patètica.
Abans d’ensopegar amb el marcià a «El millor amic», boletaire, pagès i gos trescaven
feliços entre prats i alzinars, a migdia, «una hora serena, amb tot el paisatge perfilat i
amorosit pel sol» (pàg. 18). «Nosaltres dos» transcorre en un assolellat diumenge: el
sol es filtra a través de la persiana i il·lumina el menjador. «Vam saber que ens havíem
de posar l’anella al nas pels volts de l’envestida inicial de la primavera» (pàg. 95): el
poder legisla una mesura arbitrària que sacseja la convivència ciutadana a l’arrencada
de l’estació floral, quan el món sembla un locus amoenus. L’apunt climatològic, com
veiem, rebla el caràcter idíl·lic de l’ordre establert amb què l’incongruent trenca.  

D’aquí ve que la ruptura, i allò que n’és el responsable, destorbin; que interessi, so-
bretot, recuperar els automatismes habituals, el quefer ordinari. «I què passa, doncs,
amb la meva dona i els meus fills i amb la vida que porto?» (pàg.  59), s’alarma la pri-
mera persona de «Tot esperit» quan sent que és una visió, un simple vapor, un ecto-
plasma. Per tal de no renunciar a la certesa contundent dels seus prejudicis, el narrador
d’«Invasió subtil» interpreta la realitat a la inversa. Emet un veredicte amb antelació
(l’home que sopa amb ell és nipó) i, malgrat que el nega l’evidència (l’home exhibeix
atributs d’una catalanitat palmària), ell ratifica el diagnòstic (l’home no és català, sinó
un japonès que dissimula molt bé). Revisar el judici, plantejar la possibilitat d’un error,
entomar un canvi desconcerten i, per tant, desemparen massa. Amb freqüència, els
personatges de Calders, quan se’ls mou la càmera i surten de pla, es desenfoquen.
Descol·locats, els falta energia per moure fitxa, per variar dinàmiques. Prefereixen que
la inèrcia els bressoli, a veure si el daltabaix marxa sol. És natural, doncs, que el nebot
sigui partidari de la resignació i li vengui la bondat del sistema a l’oncle Valentí, rebo-
tat contra la mort per decret governamental: «¿Voleu dir que és tan dolent això de ple-
gar a temps, sota la supervisió oficial i amb tota mena de garanties? ¿No som afortunats?
Quantes èpoques passades no voldrien plorar amb els nostres ulls!» (pàg. 47). Tornant
a la comparativa amb La metamorfosi i tancant el cercle, allò que capfica els Samsa,
en el fons, és la desestructuració de la llar que, per força, comporta la transformació
del fill-germà en artròpode: la pèrdua d’una pau familiar econòmicament viable gràcies
a Gregor, el sou del qual paga l’ociositat del pare i l’educació musical de Grete, la ger-
maneta. A més, un escarabat a casa hipoteca les possibilitats nupcials d’una noieta en
edat de merèixer i, consegüentment, compromet la supervivència de la cèl·lula fami-
liar, perquè allunya cames ajudeu-me els pretendents, refractaris a cunyats rars. S’en-
tén que, morta la cuca a la galleda d’escombraries, s’esvaeixi el perill i que la família,
contenta després de mesos de confinament per culpa del bitxo, agafi un tramvia per
passejar «a camp obert, als afores de la ciutat»16 un assolellat dia de març, a trenc de
primavera a Praga. Kafka acaba La metamorfosi com comença Calders alguns contes,
amb un correlat natural: una fal·làcia patètica, en dèiem dos paràgrafs amunt.
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3.3 Poeta o agrimensor

Vet aquí el rovell de l’ou: les constriccions. Calders, també a Invasió subtil..., caricatu-
ritza el laberint de regles, pautes i lleis que els individus hem sistematitzat perquè el
món funcioni, però que ens han colonitzat fins al punt de condicionar-nos la vida i que,
de tan interioritzades, ens impedeixen canviar el xip. No sols delata, doncs, les con-
vencions literàries (l’apartat 3.1 hi incidia), sinó també les disposicions, igualment ar-
tificials, en les quals es fonamenta la realitat objectiva. I a l’hora de criticar els principis
reguladors que limiten i paralitzen com carcasses pesants, res com l’oficialitat. Calders
llança una càrrega de profunditat contra qualsevol instància, ens, institució, procés o
pensament que la representi. 

El matrimoni i la família, posem per cas. «Un trau a l’infinit» abaixa el teló amb una
broma sobre la vida conjugal: Ramires-Guardunha, l’ínclit descobridor de la quarta di-
mensió, ha construït i amagat una segona maqueta d’aparell transportador (el prototip
original, l’ha confiscat l’exèrcit), no fos cas que, fart, hagués d’enviar la dona a una ga-
làxia molt llunyana. L’esposa d’aquest científic diletant obeeix, ho escrivíem a l’apartat
2.3, a l’estereotip del bombonet gamarús, però les consorts sovint són dones de ca-
ràcter, en Calders. Tremp fort trasllueix la muller del narrador, a «Invasió subtil», se-
nyora que no combrega amb les teories sobre conspiracions del marit i s’hi baralla. Igual
que discuteixen la Montserrat i la veu narrativa de «Zero a Malthus»: la mestressa mul-
tiplica excuses i inconvenients perquè l’oncle Valentí no s’instal·li a la vivenda. Tan sols
cedeix quan li esmenten l’herència que un parent ben cuidat podria deixar-li en l’hora
de la mort. El nucli d’íntims s’estira fins als tiets, cosins i cosines, que campen arreu:
a l’oncle Valentí se li ajunten l’oncle Oleguer, un oportunista que treu profit de les pe-
dres a «La societat consumida», i el ja finat oncle Manuel de «No s’admeten corones».
Agreguem-hi la Margarida i l’Amèlia, infortunades cosines del narrador (la primera, pa-
teix una hemorràgia quan s’anella el nas; a l’altra, la xucla un vampir) a l’últim conte
esmentat i a «Vinc per donar fe», respectivament. No descuidem, tampoc, la parella
mascle: un «cosí caçador que era el company d’esbarjo preferit per l’oncle» Valentí
(«Zero a Malthus») i un cosí de Terrassa que, «seriós i circumspecte» (pàg. 35), enter-
ra, assistit pel narrador, un cosí expirat al panteó de Vallvidrera («No s’admeten coro-
nes»). Per cert, parlant de necrològiques, Calders avisa que una punxada al flanc dret
sol fulminar la gent. A invasió subtil..., si no ens errem, es produeixen dues morts pre-
matures per fibló agut: «Avui m’he llevat amb una punxada al costat dret que tindrà molt
paper en la meva història» (pàg. 35), intueix el malalt a la darrera narració citada. Una
setmana després, descansa en pau. A «Filomena Ustrell», la mare de l’heroïna tras-
passa entre l’eixida i la cuina, a mig atipar l’aviram, quan li sobrevé «una punxada més
forta que les de costum» (pàg. 87).

Si de dirigisme existencial va la funció, estat i burocràcia n’esdevenen un filó. L’Admi-
nistració constitueix, per definició, el regne de la quadrícula normativa, els organismes
gestors de la qual quintaessencien l’arbitrarietat reglamentada. Ni les defuncions, tra-
gèdia irreparable i aleatòria, se salven dels seus tentacles. «Zero a Malthus» redueix la
mort a un puntual i asèptic tràmit, minuciosament legislat: la legalitat contempla la ca-
suística; preveu dret de reclamació i recursos de mèrits; concedeix, si escau, pròrro-
gues i exempcions; ofereix assessorament psicològic al ciutadà en el tràngol; estipula
la durada del procés i, per postres, imprimeix tota la paperassa oficial que calgui per a
formalitzar les diligències burocràtiques. Una mort programada per un govern amb ra-
mificacions infinites que sempre vigila perquè ningú visqui enllà de l’edat prescrita, els
setanta-cinc. En tot plegat, hi ressona Orwell: a «Zero a Malthus», la imatge del poder
té una retirada al Gran Germà de 1984. Calders colla encara la rosca: el més enllà, tal
com ens el pinta «No s’admeten corones», reprodueix el tipus de gerència vigent en el
més ençà. Des de l’altre barri, el narrador rep una trucada del seu amic difunt denun-
ciant un greuge: a la frontera entre els dos mons, no li deixen passar el tocadiscos. La-
mentable: agafar l’autopista cap al cel, o l’infern, no estalvia de pagar peatge. 
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Aquest univers regulat fins a l’extenuació ret culte als papers: s’hi aixeca acta de qual-
sevol fotesa, fins i tot (ho anuncia el títol, «Vinc per donar fe») del ritual per neutralit-
zar la cosina Amèlia, convertida en vampiressa, perquè consti als efectes oportuns. 
I s’enquista gràcies a l’obediència cega dels usuaris, que no rumien sobre la justícia o
el disbarat d’una mesura com, per exemple, perforar les fosses nasals amb una argo-
lla: tothom guarda cua davant les comissaries i delegacions administratives per foradar-
se disciplinadament, a «La societat consumida». S’acata la imposició, en comptes 
de rebatre’n l’estupidesa, i, acte seguit, es converteix en accessori fashion, distintiu de
classe (algunes dames de l’alta societat se’n pengen amb diamants incrustats), o s’hi
ensuma un bon negoci (l’oncle Oleguer obté la concessió per a la fabricació d’argolles),
o s’agita com a bandera ideològica (els progres protesten encastant-se’n unes de plàs-
tic antireglamentari). Estranya poc, vist això, que per Invasió subtil... transiti un estol
d’inspectors i funcionaris. Són els executors del sistema. Els croats de la «veritat oficial»,
tan prosaica. Els agrimensors, que apamen el real aparent i elaboren un informe asse-
gurant que tot està controlat. Als antípodes, les criatures creuen que amb el desig n’hi
ha prou (com el nen Sala, que vivifica un raspall de tant voler un gos) i dibuixen amb
guix portes als murs, entrades de mentida que, almenys a «Nosaltres dos» (pàg. 26),
acaben per badar-se de debò cap a la «veritat oculta», tan poètica. «Perquè, fins a
quin punt em sentia poeta o agrimensor?»,17 es pregunta el narrador anònim de «La rat-
lla i el desig», segon relat de Cròniques... Calders, no es pot dir més clar, acara el lec-
tor amb un dilema i exigeix una tria, un posicionament davant la vida: reflexió sobre la
condició humana, ben mirat.
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4 ANÀLISI FORMAL
4.1 L’humor, cosa seriosa

En aquestes alçades de guia, convindrem que ni la fantasia ni la comicitat són, en Cal-
ders, gratuïtes. La caricatura, la distorsió irònica es posen al servei d’una anàlisi rigo-
rosa de la conducta humana. «Humor reflexiu», l’han considerat els entesos. A mesura
que es descabdellaven les pàgines precedents, s’han assenyalat ja alguns procedi-
ments humorístics: la paròdia; la reacció dels personatges davant l’inusitat; el mateix
fet excepcional, que amb freqüència té gràcia per si sol. Corrents perquè toca aco-
miadar-se, a penes quatre estratègies més. Calders esgrimeix com a recurs bàsic l’an-
títesi: el contrast entre la situació generada i les accions o el llenguatge que s’hi
despleguen. Que en una fita cabdal de la humanitat, un clímax històric indiscutible,
com és un contacte còsmic («El millor amic»), el terrícola i l’alienígena fluorescent se
saludin amb un pedestre «Bon dia i bona hora» i un rupestre «Salut hi hagi!» (pàg. 17)
empeny a somriure. També resulta còmic que una nau interestel·lar, viatgera de l’infi-
nit, aparqui a l’«alzinar de la dreta» (pàg. 20) i, després d’envolar-se amb majestat,
surti disparada «com una fletxa cap a la banda de Manresa» (pàg. 21), juxtaposant
misteri galàctic i Catalunya profunda, sistema solar i comarques. O que l’oncle Valentí
(«Zero a Malthus») maldi per ser declarat «d’utilitat pública» (pàg. 41), igual que certs
monuments es consideren patrimoni de la humanitat.

4.2 L’ull i la llengua

Calders combina esquetx visual i gag verbal. En aquell, la hilaritat prové d’una escena
o d’una imatge xocants, fàcils de concebre pel lector. Imaginar la canalla, a «Vinc per
donar fe», esmolant la fusta d’una pota de cadira atrotinada amb l’objectiu d’enforqui-
llar el tòrax de la cosina Amèlia té el seu punt d’humor negre. La mordacitat augmenta
si la mainada s’engresca i s’obstina a tallar-li el cap. Es procedeix aquí per acumulació
i gradació: diverteix la visualització d’un sadisme reiterat, in crescendo, atribuït ende-
més a qui sol simbolitzar la innocència (de nou el contrast). Crueltat foteta traspua
també el seguici d’«aeromòbils» (cotxes que circulen per l’aire, si els components lè-
xics del mot no enganyen) que trasllada l’oncle Valentí i la parentela cap a la «Casa de
Trànsit» («Zero a Malthus»). Calders escenifica la versió futurista d’una comitiva fúne-
bre tradicional, amb la particularitat que el teòric difunt encara hi viatja viu. Com al cas
anterior, s’hi afegeix una torna: l’aprensiu narrador, nebot del sacrificat, s’escolta una
llegenda urbana sobre cadàvers, conserves i embotits d’elaboració altament secreta i
s’absté de moixama una temporada, no fos cas que haguessin fet del tiet Valentí un in-
gredient.

En la ironia lingüística, l’ocurrència afecta els mots. A «Un trau a l’infinit», quan el nar-
rador qualifica un compatrici, Enric Comajustans, d’«un dels millors tocadors de peus a
terra del país», associa una frase feta («tocar de peus a terra», ser realista) a l’empirisme,
el positivisme i l’objectivitat extremes de què se suposa van sobrats els doctors en Mate-
màtiques i Física, rang acadèmic del seu amic. Comajustans, d’afegitó, és qui aigualeix
l’eufòria de Ramires-Guardunha quan presenta en societat la quarta dimensió: l’esgar-
riacries de la festa, vaja. El lector topa amb aquest tipus d’humor als mateixos títols. Així,
«La societat consumida» juga amb la paronomàsia de l’adjectiu «consumida» i el que se
sobreentén, «consumista», separats sols per dos fonemes però de sentit diferent. Com
en l’exemple de «tocar de peus a terra» abans comentat, l’epígraf «El millor amic» tre-
balla amb una expressió lexicalitzada, que s’escurça: «el millor amic de l’home», hi hem
de presumir. Parlem del gos, és clar. Justament, l’extraterrestre s’esporugueix amb els
quissos: li fan pànic, fòbia que explica, segons dictamen del narrador, per què no baixen
més sovint (pàg. 22). Així doncs, l’arma letal contra qualsevol guerra dels mons, l’antídot
infal·lible davant els hostils imperis alienígenes, és una canilla. Ni fa falta encetar un
conte, per riure amb Calders: n’hi ha prou amb l’índex.
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5 GUIÓ PER AL COMENTARI DE L’OBRA
Arribada l’hora d’enfrontar-se a un fragment d’Invasió subtil i altres contes, disposar
d’una sinopsi de conceptes clau orienta la feina. A continuació, se’n proposa una, apta
per a qualsevol de les narracions amb què calgui barallar-se: punts que, sigui quin
sigui el text plantejat, segurament hi haurà opció de tractar. La voluntat de síntesi acon-
sella, aquí, inclinar-se per un format esquemàtic, és a dir, per evitar la redacció en be-
nefici del resum pautat, de la claredat gràfica del compendi, de l’estalvi lingüístic. No
obstant això, no sobra recordar que un comentari es fonamenta en la construcció d’un
discurs amb continuïtat, coherència global i argumentacions validades per elements
textuals, que integrin sistemàticament citacions i referències al text.

5.1 Contextualització

· Formació en el període d’entreguerres: en l’àmbit internacional, modernitat turbulenta
i inestable, renovació estètica amb l’avantguardisme; a Catalunya, a més, depuració
i fixació del català com a llengua literària gràcies a la tasca de Pompeu Fabra, recu-
peració de la novel·la després del parèntesi que el noucentisme significà per al gè-
nere.

· Pertinença cronològica, segons Joan Fuster, a la «generació del 36» («generació sa-
crificada», «generació perduda», «generació escapçada», depenent de la font bi-
bliogràfica), marcada pel trauma de la Guerra Civil. 

· Dificultat d’adscriure Calders a cap corrent avantguardista específic i, fins i tot, de
classificar-lo dins un moviment concret en el panorama narratiu de postguerra, enmig
del qual es postula com una figura renovadora.

· Fantasia i humor, la recepta narrativa de l’autor. Proposta de literatura lúdica alhora
que reflexiva, alternativa imaginativa a l’escriptura social, amb voluntat testimonial, de-
fensada pel realisme històric a les dècades dels cinquanta i seixanta del segle XX.

· Calders, baula d’una tradició humorística catalana, que arrenca de Carner, continua
amb el Grup de Sabadell i, enllà del nostre escriptor, es perllonga en narradors com
Jesús Moncada o Quim Monzó. 

· En la tradició del fantàstic, relació amb referents diversos: Poe, Kafka, Pirandello,
Buzzatti, Walser. I, és clar, amb els noms associats al realisme màgic, europeu (Bon-
tempelli) o, posteriorment, hispanoamericà (Cortázar, Borges, García Márquez). 

· Trajectòria com a contista força uniforme. El primer arlequí, llibre inaugural, traça ja
el retrat robot de la ficció caldersiana.

· Hipotètic vessant «realista», que abastaria la producció d’inspiració mexicana, així
com la literatura de guerra. Independentment de les diferències, aquest cos narratiu
no dissona de la resta i conserva el toc Calders (paròdia, ironia).

5.2 Anàlisi estructural

· Ús de determinats marcs narratius: declaració oficial (atestat), confessió criminal de
la presó estant, testament, biografia, informe etnològic. 

· Equidistància, contrastant amb altres reculls de Calders en què predomina la pers-
pectiva interna, entre el narrador en primera persona i l’omnisciència. A Invasió sub-
til i altres contes, divisió simètrica dels relats quant al punt de vista: a l’inici, nou
contes monopolitzats per la primera persona i, després, vuit textos que prioritzen la
tercera. Als «Contes breus», perspectiva externa majoritària, sense abandonar certa
alternança. 

Guia de lectura d’Invasió subtil i altres contes
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· Balança prou equilibrada pel que fa a l’ambientació rural o urbana, avantatge lleu de
la indefinició davant la precisió espacials, poques localitzacions exòtiques.

· Paròdia: manipulació humorística recurrent de tòpics literaris i cinematogràfics uni-
versals, sovint vinculats a la ficció de gènere (terror, ciència-ficció, rondallari). 

5.3 Anàlisi temàtica i de personatges

· Desmuntatge de les convencions literàries. Consegüentment, reflexió entorn els codis
narratius i les pautes de lectura: exercici de metaliteratura, en resum.

· Interès pel dilema en què l’adveniment de l’extraordinari sumeix els personatges, no
pas per la meravella en si mateixa.

· Ruptura amb l’estabilitat inicial, una quotidianitat ordenada i còmoda, mitjançant un
incident insòlit que sotragueja la rutina d’uns antiherois aburgesats, la majoria de ve-
gades.

· La restricció, la coerció, tema central. Calders posa en quarantena normatives, re-
gulacions, codificacions: els esquemes de què la humanitat s’ha proveït artificialment
i amb els quals s’ha endogalat a si mateixa.

· En consonància amb l’anterior, reducció a l’absurd de l’oficialitat i de les instàncies
o estructures que, en nom seu, ens mediatitzen la vida: matrimoni, família, educació,
estat, administració, burocràcia, progrés tècnic i científic, capitalisme i mercat.

5.4 Anàlisi formal

· Humor reflexiu, al servei d’una visió de la condició humana.

· L’antítesi (el contrast), estratègia primordial per obtenir aquesta comicitat reflexiva.
Humor visual (basat en la capacitat de genera una imatge còmica) i humor verbal (fo-
namentat en el joc lingüístic).
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