
¡:ere Caldés. novell autor que ens ci6ria.
neiXeÍ', .elg;'"Quadems Literaris",ií¿.,~s,"'i;égJH;·
rament;.;rá jutjar pel llíbre que ·ens ofereix;'
d'un gtll:~,s4ficient per a ésser' ,",descob~rt"
-' coro en' altres epoques era costiim" -"'/pero
síper a' ésser acollit amb una franca simpatia.

Pere Caldés malda encara per trobar la seva
etxpressíó més adíent, Si· els contes tíngues-
sin estat datats, la Hum respecte a aquest par-
ticular se'ns -hauría fet, segurament, més facil.
Sortosament aquest estat de no maduresa amb
que es presenta la seva obra, corres pon a una
Iluíta íntima, d'ínquíetuts díverses, de I'estíma
que ell deu professar a generes i autors els més
diversos i els més oposats, que fan del més
bell auguri' aquella íncertesa.

Amb tot, no sempre és amb aquest aigua-
barreíg d'elements que es presenten els seus
escríts; algun cop ens sorprén per la íermesa
que adopta amo un to determinat. La distan-
cia que hí ha d'un conte a l'altre és; en algiin
cas, massa essencial, per poder creure que cor-
respon a una recerca sella. La ñnor, per exem-
ple, del conte per a ínfants, és massa segura,
i massa delímítada; per a creure-la part del
titubeig general. Cal preveure, per tant, que
Pere Caldés sera un autor diverso Podríem dir,
seguint una· facecia seva, que aquest Ilíbre és
un arlequí que duu els coíors que hauran de'
formar el seu futur d'escríptor.

Entreels diversos accents que ha assajat,
, tres hí són amb gruíx: el tragic, l'humorístíc
i el subtíl, Sobre elsdos prímers es fa una
mica difícil pronosticar amb precísíó, perqué a
voltess'entrellacen amb una finor que fa im-
perceptible si ha estat propósít ' seu I'humo-
rísme, o si ha velat amb aquest, una. serenitat .
i un formullsme que,per temenca, al.. rídteul,
ha cregut excessíva, ja que sovínt l'enginy hi

. Isembla superposat. Ací rll,u, pero, -e.l,me$ orí-
gínaf -d'aquestes pagines .. Aquests dos' 'elements
tan contrarís, els aprofíta, formant-ne iun rar
ardit. Patser per príncípí Tautor no vol ésser
maí o.o19r6s. .

Allo 'que en un pIa estrictament literari us
sorprén, és l'arrodoniment de gaírebé tots els
contes, sobretot tenint en compte que molts
d'ells -es basen en una "c1au" final; i: en un
escríptor molt jove com Pere Caldés, aíxó acos-
tuma a, ésser objecte de' 'la propia temptacíó,
volent arríbar massa aviat al final, a 1'0b-
[ecte del conté, i descurant l'execució. Ací
_ cosa rara _procedeix més avíat el cas '
inverso

Una certa placidesa en l'execucíó, que li dóna
un .sentít de la mesura en tot, és al mateíx
temps, pero, él defecte, per excés. La narracíó
és massa lenta, teriint present, com hem dit,
que sovínt un conte depen gaírebé exclusiva-
ment del "gag~' final. Tenint present que to-
tes les altres coses han estát bastídes pensant
en aquest final, feUg a I'autor, Pero l'autor ens
ooncedírá que quan en fou suggestíonat, la
suggestió esdevíngué d'una manera més rá-
pida, i que la gracia de lasuggestió radicava
segurament en el fet de presentar-se de cop i
volta, estava en l'imprevist. I si bé ací hem
de manifestar que l'esquelet que hí forma esta
de .eonformítat ambaquest sentít, iper obte-
nír aquest resultat, la'seva manera d'escríure
_ .el seu ctemperament díríem, més que no pas .
el seu estil, eonseqüerrcía del temperament -
fa allargassada aquella part, la, materia' po-
dníem dír-ne inútil. '

Convindria a.' Caldés un estíl amb síncopes,
potser. .a voltes una mica més estrident, més
brill més periodístic... malgrat.,Rue. oom
he ' yalat, la prova més certa <déls~seus
do leseriptol: . és la paraula atemperada, i
.sempl'e(:jlÍsta. . ,~5

En definitivai resumint - .la; q1,le)a;i1atura-,
lesa no és possible modíñcar-lei-«. cretel11 que,
concretament, allo que convindriaa Caldés és
l'aprenentatge clássíc d'anar abreujantelS ,~us
escrits. AIlo. que hom ha dit .en deu pagines,
dír-ho amb 'non; després amb vuit; nns al ma-
xím abréiljament i esgotament possible.
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Re15~ amb .una ineguiarital:>q~ eIs fa r
esdevenir -excepcions, álgun deIs volums de- r
Quaderns:;'t I4erqris,. Després del _Jlibre de, l
Pere '''des,.¡ amb el qual s'entusiasmava
Albef junyent, i que em produí també una'
sorpresa ben agradable, m'han iarribat Les
meves presons, de- Silvio Pellico, traducció
.de Lluís Jorda, Un lIibre una mica feixuc,
'd 'aqueIls que cal haver Ilegit,pero, i en'
una traducci6 prou correcta per fer-Io Ilegir
de ;gust a rqui no. el coneguí i permetre-Ii
d'iridignar-se" amb el ,re¡jm d 'opressié que
pte'cMH la 1:Irri(~.t~ i que ar~a re-
brotar prou ufanosament als rriateixos 1I0cs,'

Cal remarcar', tarnbé, -la recent aparició,
en un sol volúrrr, de L'Home que fou dijous,
del gran escriptor' Gilbert K, Chesterton.
Hornenatge adient a la memoria: de l'Ultís-,
tre traspassat, aquesta publicació en una
edició popular de la brillant traducci6 que
Pau Romeva ' féu, damunt« les pagines de
La Nova Re,vista,. de la novella més ca-:
ractertstica de Chesterton, haurá servi~<per
actuaJitzar literariarnent entre nosalt,i~s un
tema que, rnalauradament, sempre tij;' prou
actualitat: I'anarquisme terrorista,
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