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protagonista i, sovint, espectador. 1 ens ho conta
amb tota naturalitat, sense escruixir-se'n ni pre-
tendre d'escruixir-nos, sense voler treure allico-
naments deIs fets que presenta ni esforcar-se mas-
sa per a treure del seu amagatall aquesta veritat
oculta que ens donaria la clau de tan tes coses
.enigmátiques. Un cop us heu deixat dur per
aquesta empenta narrativa, que sap revestir de
normalitat els actes més absurds i les situacions
més paradoxals, Pere Calders us presenta, gaire-
bé humilment, ccm un simple torsimariy de tea-
tre de marionetes, els seus drames singulars i les
seves comedies sense desllorigador. De vegades,
el misteri és tan espés, que cal deixar-ne I'expli-
cació als secrets designis d'una totpoderosa Pro-
videncia. D'altres, el miracle ve a interrompre
d'una manera tan flagrant el curs de les coses
reals (La ro tila i el desig) que tots els problemes
de la vida són plantejats de nou al protagonista,
que es troba enfrontat amb un fatal dilema: cal
ésser poeta o agrimensor? És a dir, ¿ acceptar com
a bo e! miracle demanat i obtingut de l'estrella
o refusar, en nom de la realitat científica, el que
por ésser només un miratge, i cercar fin s a trobar
la seva casa i la seva muller allá on havien d' estar
ion, fatalment, són?

Pero també el principi de' la saviesa (que és
igualment el titol d'una d'aquestes Croniquesv
pot consistir a prescindir de les coses que més
importants semblen, o a deixar que "les própies
riqueses serveixin per a emmirallar les il-Iusions
de la pobra gent., Hi ha, cal convenir-hi, una
certa ambigüitat en les narracions de Pere Cal-
ders. En La clara consciencia, per exemple
(¿ com no recordar, davant d'aquesta historia de
bombardeig, tan clarament localitzada, I'época
en que fou escrita i el setmanari on veié la llum
per primera vegada?) el problema del determi-
nisme i del lliure albir esta plantejat de manera
curiosa: ¿si I'home predestinat a ésser víctima
de la bomba hagués dut a terme el seu pla ab-
solut d'allunyament del ritme quotidiá, en lloc
de tornar, dócilment, a l'indret habitual, on la
mort podia anar-Io acercar de segur, s'hauria
alliberat del seu destí? Pere Calders deu conéixer
el famós apóleg oriental, que ha donat origen a
novel-les (Appointment in Somarra, de .John
ü'Hara) i a comedies (Ce soir , a Samarcande,
de .Jacques Deva!) , d'aquelI mercader, que veu
a la placa la Mort, que li fa signe, i s'afanya a
Iugir, amb tots els seus béns, cap aIa ciutat llu-
nyana de Samarcanda. Pero la Mort, que se n'es-
tranya, diu a un servent de! fugitiu: "¿ Que era
aquella pressa? Si en veure'l, l'única cosa que se
m'ha acudit ha estat de pensar que aquest vespre
tenia una cita a~b el},,, a Samarcanda, i mes-
tranyava de veure I aci! ,

He dit, més amunt, amb quina naturalitat,
amb quina claredat d'estil, sense enfarfecs reto-
rics ni flors de vocabulari, en parágrafs curts i
que semblen senzills, presenta Pere Calders les
seves Craniques. Aixó no vol dir que, en gairebé
totes elles, pero singularment en les que oscil-
len entre la realitat i el sornni, manqui una te-
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nue alenada poética. Les descripcions de 1I0cs
i paisatges són breus, pero xopes de forca evo-
cadora : "L'inventor tenia la sensació d'haver
passat el !lindar d'un més enllá assequible. Aque-
lla casa adormia els sentits; damunt de cada
moble propici hi havia un quinqué, i una olor
esmorteída de seda i de petroli escarnpava ern-
briaguesa. Des d'algun !loc amagat, una capsa
de música anava repetint una caneó de cacadors,
i innombrables figures de porcelIana havien que-
dat .cristaUitzades en l'actitud inicial de seguir
el ritme". Hi ha algunes d'aquestes escenes d'in-
terior que fan pensar irresistiblement en certes
guaixes de Grau Sala, insuperable il-Iustrador de
temes rornántics. 1, encara que no costi gaire
d'endevinar l'actitud resoItament contraria al con,
reu de I'emoció fácil que adopta, en la seva tasca
de narrador, l'autor de La consciencia, oisitadora
social, aquesta emoció troba manera de filtrar-se,
nua de tota impuresa i de tota sensibleria, en
narracions d'una tan aguda inventiva com La
clau de ferro (potser, en aquesta, descobriríeu
una intenció moral, pero qui sap si I'autor no ens
ha volgut donar una pista falsa) i Quieta nito

1 bé, al. capdavall, trobeu una altra cosa: que
aquests con tes que no són, estrictament, humoris-
tics, ni realistes, ni fantástica, ni al-Iegórics, ni
morals, ni poétics, ni sobrerealistes ni, fet i fet,
kafkians, són interessants i - rara avis - diver-
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