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Pefe Colders-xl,o GloGtét:~:el
Doctor Larén» .. ';>
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Encara no fa 'un any que Pere cabrioles de dites i fets e~trambo-
Calders eniusiasmoua la crítica de tics, El novel·lista no 'pot res cows»
Barcelona amb el seu prime« lli- d' ells, Proa els fara cenyir el pen-
bre de contes. La sorprenia mnb els sameni sobre un punt i hauran d' a-
seus dots inedits d'home imagina- nar-hi per [orca. Pero ningú no ,evi-
iiu: i faceci6s. tara que, seriosos coni sónJ passin el

JJLa gloria del Doctor Larén" (1) temps cacani llangardaixos; que tin-
és un conte del maieix estil que pre- guin defectes físics especials, o que,
domina en els de JJEl PTi1ne1' Arle- qu.an se suicidi», el cos penjat del
qui'", pe1'o amb molta més lia1'gada sosire bmndi llargament [ent om-
i una intenció psicologica superior bres xineses sobre di vidres, sincro-
a aqueils.Ac 'í Calders empren la nitzant amt: el pendol del rellotge ..•
idea de demostrar un cinismo innat Cada plana és plena de detaliats d'a-
en totes les persones, i per a reba-, quest estil. El fet més greu té en
ire-la n' escull dues que hainen res- ell mateix una. font dJironia i d' ale-
tat ·immactdades. S6n dues. t~mi1nes gria. LJ autor escomplaa a explicar
candidesJ les 'qlle no fan el mal en preferencia les onades i els so-
més que per res perqtle no el conei- rolls dJaquestes fonts. . .
xen. Pero quan 1'han conegut no A oegades, enca1'a que ell nos'ho
l'esquinen, Tampoc no s'/ti rehol-pBn)~i'J tot nedan; en aquella aigua,
quen: j1iguen amb el mal fins a cau- s' a~timya tina mica de la linio: tra-
re dins del pon del cinisme, !(ad¿¡~perque fa explicacions massa

GIMiaJ la noia fina i malaltisSa, IZargues sobre personatges o detalls
que noniés respirava aire esteriliH :se9U1tdaris, o bé perque aUo que ha
zat, qu.an revé a la salüt l' aprofíta":es~fit primer no concorde exacta-
per a fugir amb un v'ividor .recollit» m.ent,;amb els fets posteriors (com.
a casa seua, menire el seu maritJ :.il c/;mvi de salut. de Gloria). Pero
doctor Larén, es bat al camp de:'óom que el lector se sent seduir al':
l'honor amb el difamador de la seua mateix tembs per la verbositat .de 1
dona i company d' aquell alire. El: narracié, s' empassa els fulls sense
pobre doctor Larén hinna aPreso en- odonar-se'n gaire, aviddela no-
tre el desordre de casa seua i la tris- vetat de la pagina següent. L'cuto«
ta experiencia de la -uuia, el sistema es val d' aquesta gracia seva; al pro-
de resignar-se a tot. Acaba1,a per tes, digne del llibre que el segpf!ix,
trobar el seu cas d' allo més inieres- ja anu.ncia que algwns defectes li :
sant i comportara que el discuteixin "apareixen com a subtils ardits li-
maieiicament i que l'aconhortin amb teraris": 1 s' aproxima a l' encert de
benevolencia. A 1'últim Pe1'dra les la suoosicié, perque aquests defectes
esperances i buscara la covnpensació o grñcies són plenamen; nivellats.
de la desgracia perqt~e és tin con- A ra m' acudeixen. les paraules del
trast de ?a sort. 1 es refiara de la criiic Palau-Fqbre (2) a proposit
sort més material i més simple que del llibre "'El Primer Arlequín:
és la rifa. JJConvindrial'abreujament dels seus

Tot aixo, posat en mans d'un au- escrits fins, al maxim possible", sen-
tor exagera'dament sospesador, hau- se que peraixo haguessin. de perdre
ria pogut esdevenir d'tin gran liris- gens de sentit nid'intenció, sinó
me en la part p1'imeraJ melangiosa enfortir-la. Fins podria estalviar-hi
en la contemplació de la desgracia algunes petites anécdoies. Pero hau:
del pobre metget, o s'hauria /{on- ria de [er-ho d'una manera [usta:
vertit, en la part corresponeni a les que condensés al grau precís cadáfa-
sospites, el duel i el descobriment cécia i que li aiuntésal maieix
de la ftigida en 'Una tragedia esferi- temps 'la valor {nnegable ¡J,'una nar-
dora. A mans dJ81i Calders, en can- raci6 enginyosa des del punt de vis-
viJ res no es moJt fora de l' humor ta tecnic de l'idioma .. Calders no el
i de la fantasia. Tants de detalls descara del tot, i aq'1fest segon lli-
com hi ha a l' obra són reflexos d' a- bre ja supera algunes coses del pri-
quell enginy [omuisiaire, En alguna mero Si insisiim. 'és per.que cteiem
ocasió t' autor diti que li agradaria que li ha d' ésser una, millora. Una
de portar el seu m6n enlla del món mi llora que es pot esiimu. r perque
d~ les a~tres person~s. JSens dubte es converteixi en tinaq.tÉ.arella
hi endeoina U11-, s~gutt d enmsos que a les alires que Pere eiy~~1a té
n?saltres d~_~CQ1ieixe.m.l. ens plati- \ ben acreditades.\.: "*~.'
na de conéixer-los, Les [igures dels OSVALD, 'CARDONA
c01]tes d'en Calders són . d~(lquell Febrer 1937. s:

mono T enen ,carn ccossos t fms 1PI
fans psíquic que les fa molt estima- (1) aQuaderns Literaris»,
bles. En canvi, pasien el temps fe1/t (2) «La Publicitat» 122~7"36.
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, p(R'EN"" de 'Pere:-O~és

(Quaderns Llterarls)
. . I '. " -'~ . , '

. ,CQm, jI'. vª, pfo-:ar en }tn:: VQl1.!t¡l an-
teribr de l1arraclons, P. caldés esta
moltben dotat per la. 11'Q~'í.ia.l');¡¡u~
mor i él grotesco M,uesta hOva h3,rra·
ció" ¡lmb més limplitua i mes ate que
aquel!liií. M éot\!irmá. "U gloria, del,
dOC~or L;\.ré~·' és.· més. er),Cáta. qUe' l
una PIWQ(íia, ~'bj,¡¡tor1á l'onlarí.tlctt,· una
mofa ,úniéíÍ. ¡i$,gnaJlt,· ,no de~ptovél'dí1; ,
pero {le bon sentlt. 8e le, líensibléri.á.
de, lat'lelii:jtlesceMifÍ, 1,fMs!l.'· eilpjrltua~
litzaCÍó 'del rOlual'lticisme degéhel'at,
del sUbl'omll.ntjcil,me. Coro en ga.irebé
tóts els esorlptoi'¡; de parodies a mo-
menté. ven}. dil'íeu" que ratrau , a110
qUe pttródia; i és (t pUj;ltd'és~ev,eñit
ell ma.Wllt un esoriptQr d'una llai),gQl'
1 d'unéli1!hól'$ i·t'lfi'l!í.l'itiqueS, "

Patser, a deiSgrat""de la, majar am-
I plítud; ht há ,él'i á(j,UMta tmttació, com

en .!()santeriOl's;"iUUlt despropQrció el}-
tre ~l'·que pt'olllet-:~el, ~Ue dóM •. I,a

'ptepal'ac1Ó, la; sUggcstió, l>tevia, éS$U·
parlO)' ali¡,Ue fmaUuéMquMa redut-
da la histbriil. del doctor ,Lal'(Íl'i'. Sc~,
gUl'ament oés un ~fecte volgut,Mil. 10 'VOlg\lda pel' I1,:cusa,r
la..co.miCl. 1.$/(;:1,1;8 ide, les,~sótpl'e~
~es, ,Per'o '. Ja. JOtt;á q'aquestes sor-
Ií,rI'¡Séli/UO eS Pá,S á,l~Q el qUe ens séltl'"
bla rnái mtéressant de' la: l'elaQ16.El
más, interessan~ sén els pel'$é)nt\tgé~ en
ells .mateixóS. la ,l'lubtll 1 fina carica-
tura cl:'aquélÍafrMtl gloria, i el fan-,
.totxe tragico-comic "de~Larén", 1, Ilo~-
ser el mU1QJ\més encarª que, :;tquests

I personMges, !!Ión 01$ ~ntecedents c1'a.~
qUe$t doctor.:' la SfJV$. fári;lilia. extraer-
dlha~liti l'ambiént; i\figoiXó~ i dé rtlis.. '
teri que en. alguna moments'el volta.
En la creació d'aC!tuest ambíent de
Ip.iS,t~ri.,portat til}S al grotesc, hí na
possiblement l¡" mi1to;tvena. dé, l'&"utcJi'.
LIIi :J::¡a.rréj!).de IIro,teset fahta,sit\, 1\11
S"eu ma,t.,elx esti.1.ee.nY,l.t,.',SOO.", no \)l!tS.ID ..P.t., ¡.pero,' de ¡' rM'esflote:cions ..~pó~t1..
q:ues, ~an p~ar en,~lguna cOsí\¡ aild
éóm.un d'aquei?ts, {tiSO$ gbUó$ ,bn la
l'eálitai'l -fauna 'i !lora. - ~s estrlt-

, feta. eem en', un mal sen,
-La narracíé, altrament" passa, pér

jnoments molt diversos. Quan l'autol't
no elSvigilll o fUi¡¡ de l'ambient- tragi- ¡
.co.()omic Q,ue impOIíª, ies !lf!Vé$ miUól.'s
pagines, és banatlt:z;¡¡. UM;.nica: cúlpa

¡ s~~ur¡!.ment d~ l~ sev!)., faciljta.t Par.
1 1hum....or que, el fa, ,Ga.ute-en la tac~c,ia

1 fa.cil.· 'r : :f.erOAe tQtá !'l'1!tnera;ca ·U.e$~rltt: d!l l
1 rOllg.rciÓ (te la pl.iJu>na,gue ta I

q\.l~:'l'aqfCír -ha ",tl'o1S'!it-re'S":lñl;'
eecen~ .no PM pet' reflexió pre-

,via, an¡¡·tot·~fént ,caro!, l'1ntel'e,~
piament novel·les.e no de ' '.
que ~re,eáldés, fet'
tént 'éli,t~e.'el!J noveH18
Ql~;nUr maj
t"me. ~S üfig ,., ~-


