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.Pere Calders. -Quaderns
Iiterarts.

I Pere Calders, en el próleg de la. seva
novel.la "La Glól'i.a del doctor ¡,arén", a-
menat;a amb .acoholar elcl'Ític el di1l. que
puguí 'Bosten"ír amb eu una conver'sa 50-

- bl'ea.questa. obra.
'MaJgrat l'amena<;a, eDil' atrevim afer

la erttíca de "La Glórla del doctor Larén"
1 a dissentir de l'opinió de l'autor. Perqué
el mateíx Pere Calders critica la propia
obra. Peró nosaítres río estem u'acord

. .s.mb ell. elsdefectes que hi veiern no
J!ÍÓnel.llmateíxos que elle assenyala.

L'autor de "La Glória del doctor La-
rén"s'aéusa -de 'manca d'unítat, d'estil
inconnexe i de deserientació .. No és aíxó.
'La' forma de la neveUa.és,. tal coro am-
biélona Calders, la de- la moderna novel-
lfst1ca.'europea. Si la. manera de presentar
I'QCció .podria semblarabsurda, ell ma-.
üb[~la justifica 'plena.ment. .

En "La Glória del doctor Larén" s'a-
"'junten duescos-es que sem bl.en. óp:osades:

la ~ti~lltura i ia filosofía se;tó~,'" En el
fo~~~:etó;les.dues cose,s gón~~'it,matei-
xa.,:·'Caricaturitzal' no ésores més que una

~m>a.nera més amarga de fü<Ysafar.,
'EIs detectes de l'úbr~ <iollsisteixel1. H~ f

~ué a vegades.el cómic él! exagel'at L 1,

passa els limitll de la caricatura elegant, r,
per '0.' ent,rar aH de l'a,8tr(lc(lnada,~ i en I
qtre, a; vegad@s, s'esrorca per a explicar

'la ..psicoIOgiá dela. aeus per¡;oñatges per
mitjá.de Ilargues L .seríoses disqwsicions,
arrapadr s a Ia lógica, sense reeíxír del
tot en 'el seu. propósit. .

•Pere Calders és un dibuixant carteatu-
l'Í.llta. Té, cuma arWífa ¿'aquesta mEma ..
_el cop de vista certer, la: percepció justa
'''dels trets ca.racteristics,. I'expressíó con-

-cisa, rápida, 'que copsa i faveure. arnb
unaratlla tot .el que diria un volum..sen-

- cero Aqu€s.tes quaütats arttstíques Pere
.• Cáldefs les Rortaa la 'liferatura. Es "un

admil:able 'caricaturista Iíterarí. Nornés
. lue amb la descrtpció d'un detall fa veu-
(e -tet el carácter, tot el ternperament
u'un' personatge; és el eop de Ilapíc del

:·earrna.turista. Isap trobar imatges mera-
yellosament encertad~s. . .

> ':pel'e Caldérsha escrit la lleva obra sen-
:.rre garrea miraments. Es una obra exces-
.sivaroent expontánía. Posat a {el' broma,
lralitor deíxaianar les majors .barbarítats
(#ntífiq\les. Al costat de les pallassades,
.trobeu coses tan, ben dítes que- us f3J1

. @clafir de gust la rialla o que us oblí-
guene rellegir el fragroent; generalment
són notes rápídes, vives, quee,squitxen.
l'obra de pínzellades valuases. :.

"La Glória del doctor Larén" ·-és una
obra 8JIlb .grans qualitats i amb defectes

'una mica importants peró perfectament
l!US(leptibles d'esmena. Nornés cal, en una.

--eb~ 'futura, que l'autor .eontron l',espon-
taneitat i polelxí la idea un col> J~ll ada

:al MWii-. Polida, "La G16Í"Ía,.~.... 01'
,J.,at~n'¿~;;~ríaúna gran nov' '

.,; "3- ..:';:!~';--- ~.~
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