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U,.nnon .escri pto'r mostrar-les amb una lógica pui-
~ xant rigorosa. No solameni

diríem que vol' inventar pels
Aquest nOu escriutor és Pere móns que s'arbiira ~una metati-

-Caltlé». Ens el revelen els Qua- sica personal, ans', unes noves
aerus Liieraris amb un recuu de lleis físiques.
cantes - El primer arlequí -, Tot aixó esta molt bé i demos-
i ens el presenta el director aeis tra una taniasia tarca original i
matéteos Quaderns, Josep Janés torea potent. Nome«, per contra,
ji Otivi,';,en un p,róleg gentil, en- esdevé massa sovint que ell ma-
capcaJáIper les ratlies següents: teix es complau a defraudar-nos,
"'L'autOr d'aquest llibre és un bar- Car si totes aquestes invencions.
celóní 1ovenissim, nascut l'any ieonies i misteris que C!esplerJaen-
1912, Aixó explica el to de tacé- ,torn dels nersoncttres-. provoquen>
cia que tenen les tres quartes-: ;':'Z'interés. si aquest '~1i;nteressicon»:
parts d'aquest volum, el seu cai-:. '"'s~gUéiX de mantenir __se "d'uná '
Te desimbolt i el seu oust inno- ':7Ti'anera retunxuiu lorca" estotui,
cent per la caricatura." en canoi, en els tiesenüacos, nias:"

Com. que no sóc astróleg, ig- sa sovint, en lloc de treure partit
moro ,quina influencia situnüar de totala materia acumulada,
,pot tenir l'any 1912 sobré 1'11.11,- se'n surt amb precipitació ~o de
mor de les persones. Es evident, qualsevol manera; com si la hís-
pero, que Pere Caldés es m?stra torta hagués tieixat d'interessar,
desimbolt en els seas cantes ¡ que primer que ningú,' el propi autor.
s'hi complau a destocar caricatú- Cert que ens ha enireiirunit, que
reseament els éssers i les coses, ens ha interessat, pero en a'rri-
d'una manera, pero, més que in- bar ais tiruús; la sen$ació que tot
nocent, ma,lido~fl' »: .'. "" h<f,esiat pura;nent r¡ratuit 4ecep- .
, El seu~.humor d'asc"e fU.11tCUt dona una rnieü . ..;;;:t M:' '~ ,
anglesa ~'potsúmarcat en .el ~ultra pero el que hi' ha de
fans pel' geni de. ro« te,,!del~, belles 'realit;acions .en. aquesis
constantment, tot ¡ el clm: 1.o9U1- contes, la data de naixenca de
neig de la prosa, al triuric, al l'autor, que evoca Janés i Olivé
macabric i al gr~tesc. Es com- en el seú proleg, iustitiquen. _
,plau a crear amb1en~s carreaais sense que calgui per aixo ésser
d'una [L(mosfera rr:¡stenosa, a astroteo _ les més toiaaueres es-
obrir eares perspec~¡~es de som-l »erances en el seu destí. '''''';''J~''
ni, a inventar teories extraoa- .". 'S
gants i absurdes, i,alhora, a. de- Domenec GUAN E
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,31\,00,' '~quem, per ~lx,¡.r,' un lM-
b:OO'>l~a . teressant ; el. IWUIill de
c6trtés,Jtl Pere Oaldés, "El: primer

,
arlequi" (Quaderns '1tiiterruris, 110),
revelacíó d'un autentíc humorista, ~
en el quañ la facecia no té maí ca-
racterístíques d'agudesa, ní preten- .

, SiQ1l~ transcenderitaá, Pere
, eaildés' es 'dóna a conéíxer amo uns

contes que responen a un nüt
personalíssím de Yñumor. tots
els verítables humorístas, ~ja
perrectament les coses ~es i les
cómíques. La [lirueta és reta sem-
pre . amb la máxima elegáncía i

. naturalítat, 1aíxó no és massa cor- I
rent en runa terra on sovínt, €S,con-
fon I'humor amo la pooa-s();Í,fJ;a¿) la
barroería ~-:'''''''''. ,',
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