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paraules i notícies de
PERE CALDERS, SENYOR D ANTAVIANA

per Josep Faulí

Fa vint anys (1959), Pere Calders era 
presentat com «un home que es lleva 
de bon matí per a poder dedicar un 
parell d’hores a la seva producció lite-
rària, abans de començar la feina co-
mercial». 1 Aquesta tasca es desenvolu-
pava a les oficines de l'editorial mexi-
cana Unión Tipogràfica Editorial His- 
pano Americana (UTEHA), els dirigents 
de la qual, dos anys abans (1957), ha-
vien tingut la bona pensada de com-
prar la barcelonina Editorial Montaner 
y Simón: fou una bona pensada, per a 
Calders i per a tots nosaltres, perquè, 
gràcies a aquella compra, tres anys des-
prés (1962), l'escriptor va poder tornar 
a Catalunya sense canviar d’empresa. 
Ara (1979) Calders s’ha jubilat i, per a 
dedicar-se «a la seva producció literà-
ria», ja no li cal matinejar. En una 
habitació d’un pis alt del carrer de 
Borrell, oberta generosament a la llum 
de l'exterior, entre papers i llibres, Cal-
ders escriu. A l’any dels seus seixanta- 
set,2 ha deixat d'ésser un escriptor de 
diumenge a la tarda, tot i que ell, en 
realitat, ho havia estat de dies feiners 
a primeríssima hora.
—Ara —explica assegut, a l’habitació 
esmentada, davant la taula de treball3— 
faig el que no havia pogut /er mai: 
em dedico, tot el dia, a escriure. Ho 
havia de fer a estonetes i ara, per pri-
mera vegada, tinc aquesta nova possi-
bilitat, per la qual cosa sóc un pe- 
nll*... Això farà augmentar considera-

nt Miquel Ferrer, La consagració de Pere Cal- 
ps, «Pont Blau», núm. 84-85 (1959), p. 295.
i ’ ^er,e Calders i Rossinyol va néixer a Barce-
lona cl 29 de setembre de 1912.

Conversa enregistrada el 5 de juny de 1979. 
niaA h°res d’ara, Calders, que a la vida té el 
ra. eix sentit de l'humor que palesa a la lite- 
suUrak ,scnibla molt afeccionat a aquesta expres- 
r o » k *300 un perill» va dir, també, a la taula 
derst> so'3re “La literatura catalana, avui: Cal- 
d„ A ■rtra· Pedrolo» que, organitzada per «Taula 
l·A««^n·V1>>·’. se celebrà el 28 de juny de 1979 a 

ociació de la Premsa de Barcelona.

1945. Pere Calders a Mèxic, a la plaça del Zócalo.

blement la meva producció, però no sé 
en quin sentit, ni si me n’hauré de feli-
citar o no: no ho sé, perquè és una 
nova manera d’organitzar-se i planejar 
les coses... Amb tot, des que m’he jubi-
lat, he començat una novel·la, he escrit 

cinc contes i estic fent una adaptació 
de «Coses de la Providència»5 * * * per a la 
5. Aquest conte pertany a Cròniques de la veri-
tat oculta (1955). Precedent fílmic basat en l’obra
de Calders és O rico, o camelo e o reino (1975),
film d’António Macedo anomenat, també, O prin-
cipio da sabedoria i inspirat en tres contes del 
nostre escriptor.
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televisió: m’ho ha demanat l’Antoni 
Chic i n’he de jer cinc episodis de vint 
minuts, la qual cosa vol dir que la his-
tòria primitiva s’ha d’allargar.

DESPRÉS D'«ANTAVIANA»

La incorporació de l’obra de Calders a 
la televisió és un fet posterior a l’èxit 
¿'Antaviana,6 origen d’una popularitat 
caldersiana impensada fins fa poc. Tot 
i que, per aquesta realització, l’escrip-
tor ha estat llorejat amb el Premi Crí-
tica «Serra d’Or» de Teatre 1979, 7 és 
ben conscient que aquest èxit no 
és d’ell sol.

—A l'espectacle Antaviana —explica—, 
la intervenció del grup Dagoll-Dagom 
no es limità a la representació: són 
ells els qui ho idearen i ho conjumina-
ren tot. He de destacar, especialment, 
Joan L. Bozzo. Quan em va venir a 
veure, vaig intentar de desanimar-lo 
tant com vaig poder, però és un xicot 
que té una gran seguretat en tot el que 
ja, i em va convèncer. Vaig veure de 
seguida que té un bon instint, i la col·la-
boració jou ejicaç, perquè, no cal dir- 
ho, a l'obra hi ha la seva mà i la meva. 
Els vaig escriure un seguit d’observa- 
cions per a allargar o reduir contes i 
sobre la jorma de veure els personat-
ges i, també, sobre la meva opinió res-
pecte al primer guió que havien jet. 
Més que res volia evitar el que passa 
molt sovint, i és que quan una cosa és 
de sorpresa, d’humor o de misteri, l'ac- 
tor i el director ho volen accentuar 1, 
aleshores, passen de l’humor a la bro-
ma... Els vaig voler prevenir. En Bozzo 
volia jer-ho a base de màscares i de 
molta pantomima, però vaig aconseguir 
de treure’ls-ho del cap. Hi havia un 
mag jove, aquell xicot que va jer l’e- 
jecte de la bola,8 que en tenia molts 
més de preparats, i també els vaig ha-
ver de dir que no ho accentuessin... 
I en Bozzo em va jer molt de cas. Va 
ser una bona jeina de collaboració. 
D'altra banda, no vull enganyar ningú: 
jo, de teatre, no en sé gens, per la qual 
cosa, per a la part teatral, em vaig po-
sar completament a les seves mans; 
vaig confiar en en Bozzo, perquè ell en 
sap molt, de teatre. Són, però, tot un 
grup de gent jove que em van tenir 
molt de respecte i van escoltar el que 
els deia.

He pogut veure un paper de treball que 
Calders va passar al grup Dagoll-Dagom 
mentre preparaven l’espectacle. En re-
produeixo els dos paràgrafs finals per-
què semblen demostrar que, teatral-

6. Espectacle sobre contes de Pere Calders es-
trenat pel grup Dagoll-Dagom, a la Sala Villarroel 
de Barcelona, el 27 de setembre de 1978. En ver-
sió castellana de Feliu Formosa, ha estat repre-
sentat a Madrid.
7. Jurat: Joan-Anton Benach, Hermann Bonnin, 
Xavier Fàbregas, Gonçal Pérez de Olaguer i Joa-
quim Vilà i Folch.
8. Cèsar Moreno. 

ment, no és tan ignar com ens vol fer 
creure:
«Jo us convidaria a una reflexió sobre 
els darrers intents de renovació del tea-
tre que s’han fet a casa nostra. Algu-
nes adaptacions d’obres d’Espriu (la 
darrera, Una altra Fedra, si us plau), 
l’experiment sobre la plàstica d’en Miró, 
algunes obres d’en Brossa i d’en Pe- 
drolo que, portades a l’escena, no han 
donat el resultat que se n’esperava. 
Vull dir: l’espectador n’ha sortit amb 
una sensació d’avorriment, i això em 
sembla fatal per a qualsevol especta-
cle. Us recordo (i no caldria, és clar) 
l’èxit del vostre No hablaré en clase; 
a la meva manera de veure, és degut 
al fet que l’espectador s’hi diverteix 
i que, quan la vàreu concebre, no us 
proposàveu revolucionar el món del 
teatre. I, a més, convideu a meditar i 
a posar en marxa l’esperit crític del 
públic.
»Però fixeu-vos-hi: hi ha més un text 
i una paraula, que no pas un joc escè-
nic que excedeixi la capacitat d’aten- 
ció dels ciutadans asseguts a les buta-
ques. Em sembla un encert total i val-
dria la pena que no deixéssiu de tenir- 
ho en compte.»5

Del mateix paper, reprodueixo dos 
fragments curts que il·luminen sobre 
l’obra caldersiana d’acord amb el punt 
de mira del seu creador:

«Insisteixo, en termes generals, en una 
posició sempre present en els meus con-
tes : el reflex de la vida quotidiana, cor-
rent, gairebé vulgar, que de sobte es 
veu trencada per un esdeveniment insò-
lit que els personatges accepten sense 
escarafalls, amb un fatalisme que és, 
precisament, el factor del contrast.»

«En general, el que compta és la reac-
ció que provoquen unes situacions "ex-
cepcionals" en uns personatges “nor-
mals”.»
El mateix paper ajuda també a identi-
ficar la procedència dels materials em-
prats a l'espectacle. Els contes que s’hi 
esmenten són: «El primer arlequí»,9 10 
«El desert»,11 «La finestra»,12 «L’"He- 
dera helix”»,13 «El principi de la savie-
sa» 14 i «El dia del judici».15

9. No he pogut datar el text exactament, però, 
no cal dir-ho, és de 1978.
10. Conte del volum El primer arlequí (1936).
11. Conte del volum Cròniques de la veritat 
oculta (1955), publicat abans a «Pont Blau» nú-
mero 1 (1952).
12. Publicat a Tots els contes (1968). Abans, a 
«Cavall Fort» núm. 75 (1966).
13. Publicat a Cròm'çwes de la veritat oculta 
(1955). És un dels contes que seleccionà Triadú 
per a la seva Antologia de contistes catalans 
(1950).
14. Publicat a Cròniques de la veritat oculta 
(1955). Abans, a «Revista de Catalunya» núm. 96 
(París, 1940).
15. Publicat a Tots els contes (1968).

PARUNELLA, PRIMER QUE TOT

Antaviana, tanmateix, és una conse-
qüència madura de l’obra de Calders 
i, la maduresa, cal entendre-la tant de 
part de l’escriptor —i que existeix d’a-
questa banda és indubtable— com de 
part del nostre públic. El camí, però, 
s’inicià molt abans: la formació de l’es-
criptor Pere Calders començà a l’Escola 
Catalana Mossèn Cinto que, als anys 
vint, dirigia Josep Parunella, «un dels 
mestres més ben informats dels pro-
blemes pedagògics del món i dels nous 
corrents de l’ensenyament», segons Pere 
Vergés.16

—El senyor Parunella posava especial 
interès —recorda Calders— a les clas-
ses de llengua i literatura: sobretot, 
ens ensenyava a escriure. 1 li agradava 
de desvetllar el gust per la redacció. 
Quan, a causa de la Dictadura, l'escola 
va haver de tancar, jo i dos més conti-
nuàrem les classes de redacció, un dia 
a la setmana, a casa seva, i alguns dels 
contes del meu primer llibre17 joren 
escrits aleshores i esmenats i comen-
tats pel senyor Parunella. Els altres 
dos xicots que hi venien eren Ricard 
Boadella, el jutur violoncel·lista, i Mi-
quel Soler, que va morir durant la 
guerra.

Calders recorda de forma viva i afec-
tiva aquell mestre, i recorda aquelles 
classes com una part inoblidable de la 
seva vida...

•—Boadella era qui ho jeia millor... 

És exemplar que el pedagog dediqués 
una atenció especial a uns xicots que 
li semblaven ben dotats per a la lite-
ratura, i mig segle després sabem prou 
bé que, pel que fa a Calders, no s’equi-
vocava. L’escriptor recorda que, amb 
aquell mestre, va aprendre a llegir-se 
i a criticar-se, a superar-se i a exigir- 
se més, de manera que li féu néixer un 
esperit de rigor i de millorament que 
encara conserva.

MÈXIC, AL BELL MIG

Entre l'aprenentatge amb Parunella i 
l’esclat ¿’Antaviana hi ha un llarg camí, 
amb un gran parèntesi al bell mig: le' 
xili mexicà des de 1939 a 1962. El parèn-
tesi, tot i ésser-ho, no frenà ni el pro-
grés ni la manifestació del narrador; 
ben altrament: Calders arribà a Mèxic 
essent un escriptor que prometia i en 
tornà com un escriptor consagrat. Era 
l’època de llevar-se d'hora i treballar 
molt. En un afany de comunicació in-
cessant, a Mèxic edità, fins i tot, la seva 
revista: «Fascicles literaris».18 *

16. Robert Saladrigas, L'Escola del Mar 1 
renovació pedagògica a Catalunya, p. 71.
17. El primer arlequí (1936).
18. Sis números datats els mesos de setembre (' 
octubre (2), novembre (3) i desembre (4) de 1
i febrer (5) i abril (6) de 1959.
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.—En feia, cent exemplars —precisa con-
tra tota possible mitificació— z els re-
partia gratuïtament: vuitanta a Mèxic 
i vint, per correu, a Catalunya. I m’he 
quedat que no en tinc ni una col·lecció 
sencera. N’han de tenir, pocs o molts, 
Miquel Ferrer, Albert Manent, Joan 
Triadú... N'enviava, també, a Rafael Ta- 
sis, però la seva biblioteca fou liqui-
dada d’una forma lamentable...
Malgrat viure-hi vint-i-tres anys, Mèxic 
no va deixar una empremta proporcio-
nal a aquesta llarga estada a l’obra de 
Calders. I ell ho admet sense recança: 
—He fet sobre Mèxic cinc contes i una 
novel·la,19 però aquesta ja fou escrita a 
Barcelona, la qual cosa vol dir que, des 
del punt de vista literari, Mèxic m’in-
fluí poc. Com he explicat moltes vega-
des, jo hi feia una vida en règim d'es-
tricta transitorietat. A més, treballava 
amb catalans, vivia amb catalans, em 
feia amb catalans, de manera que el 
contacte amb els mexicans era molt 
superficial... Amb tot, he d’admetre que 
la meva obra, sense l'estada a Mèxic, 
fóra diferent, però no a causa del país 
que m’acollí, sinó d’haver marxat del 
meu: no hi influí Mèxic, sinó l’enyora-
ment i, com a conseqüència, un desig 
d'evasió, de fugir de la realitat dura de 
cada dia... Tot i això, he de dir que els 
mexicans no són un poble qualsevol: 
he viatjat força, i puc dir que són un 
poble que impressiona: l’indi és real-
ment impressionant, amb una persona-
litat i un caràcter molt singulars, de 
manera que, entre nosaltres, la gent en 
té una idea molt equivocada... Dels 
meus contes mexicans, no n’hi ha cap 
que sigui absolutament inventat, tots 
són escrits a partir de fets reals... Són 
contes realistes perquè tracto d’expres- 
sar-hi una cosa que vivia i en la qual 
cl que m’impressionava era, precisa-
ment, la barreja de la realitat amb l’ab- 
surd, perquè fan, amb absoluta natura-
litat, les coses que a nosaltres ens sem-
blen les més estranyes d’aquest món... 
La lectura dels textos caldersians sobre 
Mèxic i les mateixes explicacions de 
l’escriptor sobre aquell país han fet 
pensar, sovint, en una oposició de Cal-
ders a aquella terra... És una idea, tan-
mateix, que, tot just insinuada, ell talla 
amb contundència:
—Respecte a Mèxic, ni sento ni puc sen-
tir cap mena d'odi. Amor, en tot cas. 

he estat mal interpretat, perquè algú, 
en algun moment, s’ha cregut que odia-
va la terra que em va acollir. I no és 
aixo: el que vaig fer fou, com a es-
pectador, la comprovació d’una gent i 
auna realitat que em sorprenien... Són 
una gent que ens van acollir amb üna 
generositat total: t’hi deixaven anar i, 
esprés de desembarcar, podies moure’t

19 p j refereix als contes de la primera part de 
Pròni l'alta vall (1957), és a dir la que duu 
(lOffL31?16111 aquest nom; a Aquí descansa Nevares 

I 1 a L'ombra de l'atzavara (1964).

Després de l'exili. Pere Calders —a l'esquerra— a la festa literària 
de Cantonigròs, el 1965.

per tot el país i fer el que podies i vo-
lies sense limitació... Per als mateixos 
«Fascicles literaris» meus, si en lloc de 
ser una revisteta haguessin tingut més 
difusió, no hauria hagut de demanar 
cap mena d’autorització ni de permís 
a ningú: t'hi senties realment lliure. 
Però no m’hi sentia integrat, perquè 
ells mateixos, i això ja ho he explicat, 
tenen una mena de prevenció contra 
l’occidental, contra l'home blanc, per-
què en tenen una mala experiència: 
tots els han anat a explotar; o són fra-
res, o són guerrers, o són els activistes 
de, diguem-ne, tipus social, tots els por-
ten una veritat que l’han d’entendre i, 
si no, a garrotades... I no hi ha complex 
d’inferioritat en això... Són molt espe-
cials, però no costa de comprendre si 
es pensa que l’indi de debò viu de la 
mateixa manera que quan va arribar-hi 
Cortés; han passat un imperi i una 
revolució, han estat colònia i república, 
però ells... impermeables 1 Jo m’havia 
trobat a casa, en una gran ciutat com 
és Mèxic, de tenir una minyona, que 
era de Puebla, la qual, els seus proble-

Maig, 1979, al sopar de la Lletra d’Or.

mes grossos, encara els anava a con-
sultar al bruixot de la tribu...

L’ANTOLOGIA DE TRIADÚ

Mentre Calders vivia a Mèxic, es pro-
duí a Barcelona la seva consagració. 
Des que, el 1955, publicà les Cròniques 
de la veritat oculta, passà a ésser un 
contista català amb qui calia comptar: 
Triadú, però, cinc anys abans, ja havia 
jugat clarament a favor d’aquest nom 
no solament en incloure’l a la seva An-
tologia de contistes,20 * * sinó, també, en 
fer-ho amb la generositat i els comen-
taris amb què ho féu. L’escriptor re-
corda aquell moment que va viure de 
lluny estant:

—Em va fer molta il·lusió, però molta... 
Aleshores fou quan vaig establir con-
tacte amb en Triadú: vàrem començar 
a escriure'ns i vàrem arribar a mante-
nir una correspondència bastant sostin-

20. Antologia de contistes catalans (1850-1950).
Selecció, pròleg i notes de Joan Triadú, Barce-
lona, Editorial Selecta, 1950.
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guda. Hi ha una diferència d'edat entre 
ell i jo que féu que no l’hagués tractat 
abans de l’exili.
D'aquella correspondència va néixer una 
amistat i, fins en alguna mesura, Triadú 
esdevingué una mena d'ambaixador de 
Calders a Catalunya. El segon ambaixa-
dor, perquè el primer ho era el pare 
de l'escriptor:21 fou aquest qui aplegà 
i presentà els contes que, amb el títol 
de Cròniques de la veritat oculta, foren 
premiats amb el Víctor Català de 1954. 
Triadú formava part del jurat, ordenà 
el volum per a la publicació i el pro-
logà. A l’hora de compaginar, per raons 
d’espai, en restaren fora els contes «La 
fi del cap» i «Una curiositat america-
na»: són dos contes que s’havien d’ha-
ver publicat al volum de l’any 1955, però 
que no ho han estat fins que han apare-
gut les dues darreres edicions calder- 
sianes; efectivament, «La fi del cap» 
ha estat ordenat per Calders entre els 
«contes breus» d’Invasió subtil i altres 
contes (1978), i «Una curiositat ameri-
cana»22 ha estat introduït subreptícia- 
ment, sense donar cap mena d’explica- 
ció ni l'autor ni l’editor ni la prologuis-
ta, a la segona edició de Cròniques de 
la veritat oculta (1979), la qual és, per 
tant, una segona edició ampliada o re-
tornada a les intencions originals.

L’ESCRIPTOR

Pere Calders no parla fàcilment d’ell 
mateix: la timidesa evident es com-
bina, en aquest cas, amb un pudor no 
menys visible. De vegades, però, en 
plena conversa, oblida la timidesa i el 
pudor. I diu:
—Em passa una cosa que em fa ver-
gonya... Jo envejo els companys que 
expliquen que sofreixen quan escriuen, 
però jo no aconsegueixo de sofrir-hi 
mai. Ara, per exemple, que m’hi puc 
dedicar, no recordo haver-m’ho passat 
mai tan bé... Em fa vergonya perquè 
això no fa quedar bé, i tinc enveja d’a-
quests companys que sofreixen escri-
vint, però jo he sofert durant molts 
d'anys precisament perquè no podia fer- 
ho tant com volia.
Com que sembla amatent a continuar 
parlant d’ell, li proposo que expliqui 
com veu la seva literatura: reportatge, 
caricatura, recreació...
—Si m’hagués de definir —diu— per un 
d'aquests tres camins, sens dubte diria 
que el que faig és una recreació: ex-

21. Vicenç Caldes i Arús (1886-1969), dramaturg 
i narrador. Malgrat que ens hem avesat a es-
criure el nom del pare sense normalitzar i el 
del fill normalitzat, la veritat és que l’expedient 
de canvi de nom que Pere Calders féu poc 
abans de la guerra no fou reconegut pel fran-
quisme ni ho ha estat pel postfranquisme i, 
l'escriptor, al DNI, es diu «Caldés» i «Rusinol». 
Confia, però, que, amb la Generalitat novament 
restaurada, pugui sortir-se’n...
22. Aquest conte, amb «La ratlla i el desig», 
«L’”Hedera hèlix”» i «La consciència, visitadora 
social», forma part dels quatre que Triadú pu-
blicà a Y Antologia; «Una curiositat americana» 
és l’únic dels quatre que no figurà a la primera 
edició de Cròniques.

Un retrat recent, del mes de març 
d’enguany.

plicar personalment alguna cosa que he 
vist o he imaginat... Quan el tema és 
mexicà, es tracta de gent que he cone-
gut de prop i vull explicar com són 
malgrat que els meus lectors potser 
no s’ho creuran. L’Andrade Maciel, per 
exemple, l’havia conegut de vell, quan 
feia de vigilant d’uns grans magatzems 
de Mèxic 23 i anava coix, i el que explico 
a «.Primera part d'Andrade Maciel» 24 és 
exactament el que li va passar. També 
he conegut el guardaagulles de «La Ver-
ge de les vies»,25 que treballava amb 
guixos de colors i la gent anava a veure 
el que tenia en exhibició, i era una 
mena de personatge del barri.
A la memòria de Pere Calders es pro-
dueix un fet curiós. Mentre recorda 
amb tanta de precisió coses dels contes 
que tots coneixem perquè han estat pu-
blicats moltes vegades, sembla haver-ne 
oblidat d’altres que han desaparegut de 
la seva obra. És el cas del primer que 
publicà —«Història de fantasmes o el 
capilar (sic) "Estrella”»26—, del qual 
diu:
—Ni me'n recordo...
I és el cas de «Les cames»,27 publicat 

23. Calders ha explicat això a «Taula de canvi» 
núm. 13 (1979).
24. Conte del volum Gent de l'alta vall (1957).
25. Conte del volum Gent de l’alta vall (1957).
26. «Avui», 4-XII-1933.
27. Els set pecats capitals, Barcelona, Editorial 
Selecta, 1960.

en un volum col·lectiu que Calders té 
però que, tot i això, no inclou en cap 
dels volums que ha publicat. Però, per 
a això, també té una explicació:
—Em passa una cosa: no és que ara 
hagi perdut la memòria, és que no n’he 
tinguda mai. I si me'n quedava una 
mica, ara l’he acabada de perdre. Quan 
he d'aplegar en volum coses disperses, 
no me’n recordo del que tinc.
En cap moment no arriba a dir que 
renunciï a aquests contes, però els ha 
oblidats, o no els té, o els té i no pensa 
recollir-los en volum. I s'explica:
—Sóc una mica especial. Quan una 
cosa ja està feta, la deixo. Tinc força 
relació amb Bartra i Benguerel, dos es-
criptors als quals agrada tocar i reto-
car la seva obra, però a mi, no. Un cop 
feta, la deixo; i m’agrada molt, si agra-
da, mentre que, si no, no me’n preocu-
po. Tinc companys que tenen depres-
sions si els lectors no responen, però 
jo no en tinc: estic molt content si 
una cosa va bé, però si no hi va tant, 
penso en una altra cosa.
Al capítol de contes caldersians obli-
dats o perduts cal posar, també, «Les 
mines de Terol»,28 sobre un fet de guer-
ra i que aparegué en una publicació des-
tinada a la gent del front. I una sèrie 
sobre records d’infantesa que publicava 
a «Pont Blau»,29 sobre la qual diu:
—Estic escrivint una novel·la que és 
una mica això mateix. Jo tinc uns re-
cords d’infantesa que crec que són molt 
significatius, perquè pertanyen a la 
vida en una gran masia catalana en de-
cadència, una masia que s’estenia per 
tres termes municipals diferents, Sent-
menat, Polinyà i Sabadell. Jo he vist el 
final d’aquesta masia, i és el que ex-
plico a la novel·la que ara escric: són 
els records de la infantesa però projec-
tats a través de la gent gran. Serà una 
novel·la que no recordarà cap de les 
meves anteriors... En tornar de Mèxic, 
em vaig trobar que aquí vivíem en un 
clima de realisme històric que en deien, 
i es demanava que els escriptors donés-
sim testimoni del que havíem viscutj 
això de moment em va sobtar, pero 
vaig arribar a pensar que potser tenien 
raó, i així va sortir L’ombra de l’atza- 
vara, que vaig escriure a Sant Cugat 
i que és el llibre que he fet més- se-
guit... La novel·la que faig ara és tota 
una altra cosa, malgrat que parteix de 
fets reals també; la base de l’obra es 
un costum de l’època: quan es feta 
fosc ens aplegaven a la vora del foc 
i passàvem les hores explicant històries 
de crims, de robatoris, de bruixes, da- 
paricions, de les coses més estranyes t> 
és clar, tot això, en una masia sense 
electricitat i sense aigua corrent, amb

28. No he trobat aquest conte.
29. Al número 33 (1955), per exemple, hi
cava «Les malalties» amb aquesta anotació final- 
«Del conjunt de narracions Mirar cloent els ull > 
inèdit.»
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llums d’oli i por per tots els racons...; 
aquest era el clima, una barreja de mis-
ten amb coses que passaven, algunes 
de les quals, fins que vaig ser gran, 
no vaig entendre del tot.
Calders, malgrat que no sap trobar el 
conte «Les mines de Terol», en recorda 
bé la història:
—Jo era cartògraf de la 40 Divisió, una 
de les dues que van anar a parar a 
Terol, on vaig entrar darrere de les 
primeres unitats i on vàrem trobar els 
dinamiters del Campesino. És una ciu-
tat plena de mines subterrànies i com 
que, un cop presa, hi va haver molts 
grups de resistència, es va haver de 
dominar edifici per edifici i els dina- 
rniters esmentats, que eren una mica 
bèsties, anaven posant càrregues de di-
namita sota les cases i les volaven... 
Jo era espectador de tot això, i d’això 
va sortir el conte.
Sembla, però, que aquella literatura de 
guerra no Lentusiasma.
~~Era un moment —comenta— en què 
no es podia dir tot el que es volia, 
1 això no m’agrada. Per això, si algú 
em proposés de reeditar Unitats de 
Xoc>!0 no m’hi oposaria, però no faria 

1938 de cròniques de guerra publicat el
Cal t?er • 'a Institució de les Lletres Catalanes, 
forca 'Clsar 9ue’ dins el gènere, és un llibre 
ciam s.m8ular. força caldersià malgrat el distan- Cla*nent que inspira a l'autor

cap pas per iniciativa meva per tal que 
aquest llibre fos reeditat.

Fins ara no hi ha hagut cap proposta 
de reedició, però no es pot excloure, 
ja que bufen bons vents per a l'obra 
de Pere Calders.

—A Edicions 62 —confessa—, ara m'ho 
demanen tot. Antaviana és en premsa 
per a la col·lecció «El Galliner». Publi-
caran, també, Gent de l'alta vall i altres 
materials, de manera que arribaran a 
tenir al catàleg tota la meva obra... 
Tot fa pensar, doncs, que no he de te-
nir problemes d’editor per a la novel·la 
que escric ara.
De tota aquesta obra, parlant-ne amb 
l’autor, és lògic d’interrogar-lo sobre 
possibles influències. Malgrat que, lògi-
cament, no és ell qui les ha d'escatir, 
la seva veu també hi compta. És 
aquesta:
—La meva manera de fer literatura em 
ve de molt jovenet: sempre he sentit 
la necessitat de contar històries, de 
manera que si hagués pertangut a un 
poble primitiu i no hagués estat tan 
tímid, segurament que les hauria anat 
explicant per les places. De vegades 
m’han preguntat com estructuro un 
conte, i he hagut de confessar que no 
ho sé: em surt tot alhora i l'he de pas-

sar en net; més aviat he tingut sempre 
un empatx de coses que no he tingut 
temps d'explicar. I sobre aquesta obra 
que em surt d'aquesta manera, se’m fa 
difícil de reconèixer-hi influències. Però 
n’hi ha en alguns sentits: per exemple, 
la de la preocupació pel llenguatge i 
d’escriure amb correcció, perquè sóc 
de la generació immediatament poste-
rior a la que va tenir les Normes per 
primera vegada, i em va marcar des del 
moment que vaig comprovar el que 
aquella gent sentia a causa de tenir un 
instrument d’aquella mena... Jo no sóc 
conscient d’altra mena d’influència que 
aquesta. I diré més encara: si arribés 
a descobrir-me’n alguna altra, procura-
ria d’evitar-la. Una bona influència fou 
la del senyor Parunella pel que fa al 
mestratge, però això és tota una altra 
història: perquè sabia molt i sabia 
guiar. Amb tot, he de reconèixer que, 
quan m’he posat a escriure, mai ho 
m’he deturat a pensar què escriuria 
i com ho escriuria, i menys encara a 
qui m’assemblaria, malgrat que hi ha 
molta gent a la qual admiro...
Així parla l’home que va fer-se literà-
riament en un pis del carrer dels Cò-
dols al costat del senyor Parunella i 
que s’ha fet famós amb el grup Dagoll- 
Dagom: per això l'aprenent d’ahir és 
avui el senyor A’ Antaviana.

JOSEP FAULÏ
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