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Pere Calders,
l’invasor
subtil
La ignorància que allunya de les grans tribu-
nes d’aquest món els nostres clàssics és una evidèn-
cia. Si amb Frankfurt es fa un pas efectiu per comba-
tre-la ja serà un gran triomf per als lectors de bona li-
teratura. Imagineu que Calders, en lloc de dir-se Pere,
s’hagués dit Piere o Peter. Ara se’l vendria com el
pare del realisme màgic europeu, l’inventor de la
imaginació contemporània, el predecessor del món
imprevist com a subgènere literari, el gran construc-
tor de fantasies...

Per ara Calders surt reeditat en castellà als Com-
pactos d’Anagrama i amb l’Herralde al darrere ja té un
avalador prestigiós entre els editors d’aquests mons.
Aquests ponts sempre van bé. Els del Ramon Llull
també l’han col·locat en algun dels centenars d’actes
de la Fira i confio que més d’un autor jove el reivindi-
carà com a mestre. Fa poc ocupava un lloc d’honor a
l’exposició sobre la literatura de l’exili que va fer Julià
Guillamon. Fa més temps, quan la ginesta feia olor i
tots érem progres, els de Dagoll Dagom ja van fer
molta feina amb Antaviana, una proposta teatral basa-
da en els seus contes. Tot plegat han estat petits aven-
ços per posar-lo al lloc que li correspon al món: entre
els grans mestres de la ironia tendra.

En el pròleg que va escriure Castellet el 1984
per a la primera edició castellana d’una antologia de
contes, l’editor ofereix el millor argument per llegir Cal-
ders. Després de remetre a les paraules d’un erudit
com Triadú, que relaciona l’autor de Cròniques de la
veritat oculta amb Pirandello i Kafka, i de fer referència
al savi Joan Fuster, que definia Calders com “un alqui-
mista de l’enginy”, Castellet confessa: “Jo he estat sem-
pre, només, un lector apassionat i fidel de Calders per-
què m’agrada llegir-lo”. I és que és això el que passa
amb les seves històries. Més enllà de grandeurs inexis-
tents, ens agrada asseure’ns a llegir-les. Tout curt. ❋

ESPÈCIE
PROTEGIDA

ADA CASTELLS

Androides

A
ntigament van poblar el
món races que, pel fet de
practicar ritus sense nom,
van ser-ne expulsades, si

bé encara viuen a l’exterior, ama-
tents i disformes, a punt per reapo-
derar-se del planeta i exterminar els
humans que elles van crear, no
sabem si per atzar o farsa o error.

Ahir vaig veure Iu Alté; era davant
d’un parquímetre de l’Àrea Verda.
Mentre la seva dona, mig ficada en
un Audi, treia de la cadireta el petit
Ivan, ell bregava amb el mur telefò-
nic dels Serveis Municipals perquè
algú anés d’una vegada a posar un
rotlle de paper al parquímetre per
treure’n el tiquet. Vaig marxar d’allà.

Fa anys jo freqüentava el local en
què el col·leccionista d’autòmats
Pablo Ornaque exhibia les seves

peces. Era un bon bar quan a últi-
ma hora no sabies on anar, però
allà sovint hi havia espantades de
joves que havien trobat un lloc cu-
riós per dialogar amb els al·lucinò-
gens que s’empassaven.

–No es conformen amb la nostàl-
gia que avui sentim pels androides
del XIX i principis del XX –em va dir
una nit Iu, amb qui vaig connectar de
seguida, perquè, a més de ser lector
de Perucho, s’estava al bar sense
l’hedonisme binari dels adolescents
ni la fatuïtat dels adults prenent una
copa voltats de pintoresquisme.

Mai he conegut ningú que tingui
lletra impresa, i que la conservi
bé, dels seus avantpassats; i més
preocupant em sembla que no co-
negui ningú que sàpiga d’algú
amb aquesta fixació. Iu va deixar-

me tafanejar en lligalls i paperots.
Al seu pis de Gran de Gràcia, hi

anàvem quan tancava La Fira. Allà
xifrava el conflicte amb el seus pares
vivint de mala manera (una nevera,
un matalàs, un televisor a terra...),
però alhora guardant papers dels
Alté, així com restes d’autòmats que
els seus parents vuitcentistes havien
creat prodigiosament i que exhibien
fins dies abans de la Guerra Civil.

Els papers en parlaven. La família
d’artesans portava a festes populars
i recepcions arreu de la Península i
del sud de França “els bessons”, “el
naixement de la vida”, “l’escrivà”...
en cert moment, un arc de trenta
anys de la meitat del XIX, els docu-
ments deixaven de presentar els au-
tòmats com “les màquines dels Alté”
i en deien simplement “els Alté”. ❋
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El naufragi del Zèfir és
un conte curt. Un lli-

bre de vells llops de mar i
pobles mariners en els
quals sentim bufar el vent
i ens arriba la salabror de
l’aigua de mar. Una narra-
ció marina que transcorre
en una nit misteriosa i
plena de màgia.

En un poblet de pesca-
dors, dalt d’uns penya-se-
gats, hi ha les restes d’un

petit vaixell. La gent del
poble diu que les ones l’hi
van empènyer en un dia
de forta tempesta. Però hi
ha un home vell que té
una altra versió dels fets.
Ell és el narrador que ens
explicarà la història del
naufragi del Zèfir. Una his-
tòria dintre d’una altra his-
tòria, la d’un noi que va
voler demostrar que era el
millor navegant del món

fent-se a la mar un dia
d’un fort vent que li va fer
perdre el control del vai-
xell i va arribar a una plat-
ja desconeguda. Un indret
on els vaixells s’enlairen
per sobre les ones i nave-
guen entre els núvols.

El noi aconseguirà volar
amb el seu vaixell, però la
seva obsessió de ser el mi-
llor i anar més amunt del
que fins ara havia fet cap

home resultarà perillós.
El llibre és d’una ele-

gància exquisida. El text
sempre va a pàgina es-
querra sobre fons blanc i
sense cap mena d’interfe-
rència amb la il·lustració,
que sempre és a pàgina
dreta. Per llegir la història
i després fer córrer els ulls
cap a la dreta i contemplar
el quadre abans de tornar
a girar pàgina. ❋
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