
Pere Calders
COSES APARENTMENT 
INTRANSCENDENTS
i altres contes



Pere Calders
COSES APARENTMENT 
INTRANSCENDENTS
i altres contes

Il·lustracions y presentació
Agustín Comotto

Nørdicalibros 
2017



© Hereus de Pere Calders

© De les il·lustracions: Agustín Comotto

© De la traducció: Juan Carlos Gentile Vitale

© D’aquesta edició: Nórdica Libros, S.L.

Avenida de la Aviación 24, bajo P

28054 Madrid

Tlf: (+34) 917 055 057

info@nordicalibros.com

Primera edició: abril de 2017

ISBN: 978-84-16830-57-2

Dipòsit legal: M-8029-2017

IBIC: FA

Imprès a Espanya / Printed in Spain

Gracel Asociados

Alcobendas (Madrid)

Disseny de col·lecció i maquetació:: Diego Moreno

Correcció ortotipogràfica: Jaume Aubareda

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o 
transformació d’aquesta obra només pot ser efectuada amb l’autorit-
zació dels titulars, amb excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CE-
DRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.



7

L’escriptor que dibuixava amb LLetres

Un dels moments més interessants del procés 
de l’il·lustrador és, des del meu punt de vista, 
la lectura del text amb ulls de dibuixant.  Men-
tre llegeixes, busques elements susceptibles de 
generar algun tipus d’imatge, alguna cosa que 
complementi el relat i li aporti contingut. 

En començar a llegir els contes de Calders, 
amb ulls de dibuixant, ben aviat van arribar les 
sorpreses. Haig d’aclarir que, com a lector, sóc 
propens a la prosa senzilla perquè penso que 
com més llaurat sigui el procés d’escriure, més 
artificial pot resultar el text. En el cas de Pere 
Calders, aviat vaig tenir la sensació que allò que 
aparentment podia semblar un gran esforç lite-
rari, no ho era. Mentre llegia, em semblava que 
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Calders pensava tal i com escrivia i que el seu 
cervell devia ser únic o d’un altre planeta. Les 
frases del seu text són espontànies, asimètriques 
i perfectes i puc dir que, tot i voler trobar-hi re-
ferències literàries conegudes, mai havia llegit 
res de semblant. La seva particularitat, al marge 
de les idees que té i de com les trasllada al conte 
curt, radica en com construeix les frases. 

Per això, per l’agilitat de la seva prosa i 
l’originalitat del seu text, quan vaig acabar de 
llegir el recull de contes que conté aquesta edi-
ció vaig sentir un gran agraïment. Com a il·lus-
trador, Calders era un repte que em resultava 
temptador i pertorbador alhora. 

Temptador i pertorbador perquè el que 
d’entrada podia semblar una tasca força senzi-
lla, per la quantitat d’imatge que contenen els 
textos, aviat va esdevenir un problema. Perquè 
la manera d’escriure de Calders, les paraules, les 
frases, contenen imatge. Escriu com si dibuixés. 
Va ser aleshores quan em vaig preguntar: “què 
redimonis faig il·lustrant un il·lustrador?”. 

Espero haver il·lustrat a aquest il·lustrador 
de paraules (que, per cert, també es va guanyar 
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la vida com a dibuixant), d’una manera digna i 
correcta. Per a mi ha estat un repte i un honor. 
Si me n’he sortit amb èxit, ja ho jutjarà el lector.

agustín comotto
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DE 
CRÒNIQUES DE LA VERITAT OCULTA
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eL desert

A la fi d’un mes de juny amable, aparegué l’Es-
pol amb la mà dreta embenada, marcant el puny 
clos sota la gasa. La seva presència, plena d’aspec-
tes no coneguts abans, feia néixer pressentiments, 
però ningú no podia imaginar l’abast del cop que 
l’ajupia.

L’expressió del seu rostre, que no havia suscitat 
mai cap interès, prenia ara l’aire de victòria plena 
de tristesa tan propi de les guerres modernes.

El dia en el qual la seva vida sofrí el canvi no 
havia estat anunciat en cap aspecte. Va llevar-se 
amb el mal humor de sempre i passejava pel pis, del 
bany al menjador i del menjador a la cuina, per veu-
re si el caminar l’ajudava a despertar-se. Tenia un 
dolor al costat dret i un ofec lleuger, dues molèsties 
que sentia juntes per primera vegada i que creixien 
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tan de pressa que l’alarma el desvetllà del tot. Ar-
rossegant els peus i recolzant-se en els mobles que 
trobava, retornà a la cambra i s’assegué a la vora del 
llit per a començar una agonia.

La por va cobrir-li tot el cos. Lentament, la sa-
lut se li enfilava per l’arbre dels nervis amb l’intent 
de fugir-li per la boca, quan es produí a temps la 
rebel·lió de l’Espol: en el moment del traspàs, afer-
rà alguna cosa amb la mà i va tancar el puny amb 
força, empresonant la vida. El dolor del costat ces-
sà i la respiració esdevingué normal; amb un gest 
d’alleujament, l’Espol va passar-se la mà esquerra 
pel front, perquè la dreta ja la tenia amatent a una 
nova missió.

La prudència aconsellava no especular amb 
possibilitats massa diverses. Estava segur, des del 
primer instant, que una sola cosa valia la pena: no 
obrir el puny per res. En el palmell s’agitava lleu-
ment, com un peix petit o una bola de mercuri, la 
vida de l’Espol.

Per tal d’evitar que un oblit momentani pogués 
perjudicar-lo, adoptà l’artifici d’embolicar-se la mà, 
i, tranquil·litzat a mitges, va traçar un pla provisio-
nal de primeres providències. Aniria a veure el gerent 
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de la casa on treballava, demanaria consell al metge 
de família i als amics, i procuraria anar posant el fet 
en coneixement de les persones amb les quals l’unien 
més lligams.

Així fou la nova aparició de l’Espol. Amb la cara 
transformada (un estupor tot natural no va deixar-lo 
més) caminava pel carrer amb la mirada absent. Els 
ciutadans, a despit d’estar acostumats a veure tantes 
coses, intuïen que aquella bena era diferent i sovint es 
giraven per mirar-la d’una manera furtiva.

Avui, a mig matí, el gerent escolta la relació 
amb un interès progressiu. Quan l’Espol li diu que 
es veu obligat a deixar la feina perquè ja no podrà 
escriure mai més amb la mà dreta, replica:

—No veig la necessitat d’anar de pressa. Això, 
de vegades, se’n va de la mateixa manera que ha 
vingut…

—És definitiu —contestà l’Espol—. El dia que 
desclogués el puny per agafar la ploma, se m’esca-
paria la vida.

—Podríem passar-lo al departament de prepa-
ració i connexió de subcontractes de compra.

—No.
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El gerent, que fa prop de cinc anys que espera 
una oportunitat per treure l’Espol, es resisteix ara a 
prescindir-ne. Primer es mostra conciliador, després 
insinua augments de sou (sense comprometre’s mas-
sa) i acaba cedint del tot. Podien acordar una ampli-
ació de les vacances i anticipar-les.

—No.
—I com es guanyarà la vida?
—La tinc aquí, ara —diu mostrant el puny 

dret—. És la primera vegada que la puc localitzar i 
he de trobar l’estil de servir-me’n.

Mentre surt del despatx, el segueix la veu del 
patró, que, encuriosit, li demana que no s’oblidi de 
tenir-lo al corrent.

Una hora després, el metge de la família escolta 
el relat amb una atenció freda. Està cansat, cansat de 
tantes històries de malalts i va fent que sí amb el cap, 
formulant a intervals preguntes i preguntes perquè sí: 
«Tusses a les nits?», «Has tingut la diftèria?», i d’al-
tres igualment impregnades de misteri. Al final, opi-
na que es tracta d’una pertorbació de tipus al·lèrgic, 
prescriu un pla de nodriment i, de més a més, aplica a 
l’Espol 500.000 U. I. de penicil·lina. A punt d’acabar 
la visita, parla d’una escola suïssa per a incapacitats 
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parcials, on ensenyen a escriure amb la mà esquerra 
en un període aproximat de sis mesos.

Altra vegada al carrer, l’Espol sent l’encan-
tament d’una nova importància que el revesteix. 
S’encamina a casa de la seva promesa i li ho expli-
ca tot. Ella té d’antuvi una rauxa de sol·licitud ma-
ternal; s’entesta a aplicar draps calents damunt la 
mà tancada, i, davant la negativa de l’Espol a con-
sentir-hi, diu que aquella bena és horrible i que li 
teixirà un guant per a puny clos, sense dits. La noia 
s’entusiasma amb la idea i es desentén de la pre-
sència d’ell; crida la seva mare i li diu:

—Mira: a l’Enric, se li escapava la vida i va és-
ser a temps d’agafar-la amb la mà. Ara l’ha de dur 
sempre tancada perquè no li fugi definitivament.

—Ah!
—I jo deia que podríem fer-li una bossa de 

punt, d’un color suau, perquè no hagi de portar 
aquesta gasa.

La mare hi pren un interès discret.
—Sí —opina—, com allò que vam fer per a la 

Viola quan es va trencar la pota.
Mare i filla inicien un apart. L’Espol, abando-

nat, se’n va, i l’acompanya fins a la porta la remor 


