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Situem-nos a les acaballes de la Primera Guer-
ra Mundial. El jove soldat Paul Bäumer, que 
entre els companys d’habitació de l’hospital 

militar hi té el veterà Lewandowski, pensa per dins. 
“Tot [el que s’ha escrit i pensat al llarg dels segles] 
deu haver estat fraudulent i insignificant, si milers 
d’anys de civilització ni tan sols han estat capaços 
d’evitar que es vessin aquests rius de sang”. Bäu-
mer és el protagonista de Res de nou a l’oest i és l’al-
ter ego d’Erich Maria Remarque (1898-1970), l’au-
tor d’aquest clàssic antibel·licista, una gran no-
vel·la: senzilla, descarnada, commovedora. 

Anem ara al front, un temps abans, a l’infern de 
les trinxeres. Una colla d’alemanys de vint anys 
compleixen el seu deure i miren de sobreviure amb 
humor i camaraderia a les pors, l’absurditat i la bru-
talitat. En lloc de jugar a futbol –per cert, que fà-
cil que ho fa el nostre Lewandowski, tan directe ju-
gant com el Remarque escrivint–, han hagut d’aga-
far les armes. La seva experiència novel·lada és ple-
nament actual: passen els anys, tornen les guerres. 
Paul Bäumer avui podria ser un xicot rus o ucraï-
nès. Algú a qui els seus mestres i pares, els polítics 
i periodistes, han adoctrinat per servir la pàtria, per 
morir. Per què ho continuem fent? 

Ja sabem quin va ser el resultat de la Primera 
Guerra Mundial: la Segona Guerra Mundial. Mi-
lions de morts. Podem imaginar quin serà el re-
sultat de la guerra d’Ucraïna. No n’aprendrem mai, 
oi? De nou, la seductora dama negra senyoreja pels 
camps de batalla d’Europa alimentada per discur-
sos d’odi, per idees de grandesa imperial. Putin no 
deu haver llegit Remarque. Costa molt, massa, que 
arreli la cultura de la no-violència. És com un bon-
sai, no es fa mai gran. Sempre acaba sortint la pul-
sió agressiva, igualment humana, disfressada d’he-
roisme, de justícia històrica. La història dels que 
preserven la pau no l’embelleix l’èpica de la força. 

Parlant amb un company, estirat d’esquena a 
terra, en Paul pensa en veu alta: “El que em ve al cap 
quan sento la paraula pau, pau de veritat, és que 
m’agradaria fer alguna cosa impensable. Alguna 
cosa que compensés tot el que hem hagut de supor-
tar aquí, saps? Però simplement no em sé imaginar 

què. Les úniques possibilitats que tenim, tot això 
de la feina i els estudis i el sou... em fan venir ga-
nes de vomitar, perquè són les de sempre i són re-
pugnants. No se m’acut res, Albert, res de res”. Per 
als que van sobreviure, el que va venir després a 
l’Alemanya castigada va ser la misèria de la Repú-
blica de Weimar, un desastre absolut, l’ou de la serp 
del nazisme. Després de publicar i triomfar amb 
la novel·la (li va costar deu i ajut: quaranta-vuit edi-
tors la van rebutjar), Remarque va veure a venir el 
desastre de la violència hitleriana i va fugir del pa-
ís, primer a Suïssa i després als EUA. 

“Els taüts són per a nosaltres” 
Imatges com aquesta condensen l’essència de la 
guerra: “Hi ha rumors d’una ofensiva. Marxem cap 
al front dos dies abans del previst. Pel camí passem 
pel costat d’una escola feta miques per les bales. 
Al llarg de l’escola hi ha un doble mur de taüts api-
lats, nous de trinca. De fusta blanca sense polir. En-
cara fan olor de resina, de pi i de bosc. Com a mínim 
n’hi ha cent”. Els xicots fan bromes, humor negre: 
“Però que més podem fer? Els taüts realment són 
per a nosaltres. Aquestes coses sempre estan molt 
ben organitzades”. 

És ben senzill: guerra és sinònim de mort. L’es-
cola on s’educava els nois s’ha convertit en l’avant-
sala d’un cementiri per als mateixos nois, els quals, 
per evitar el destí fatal, “ens hem convertit en ani-
mals ferotges. No lluitem, ens defensem contra 
l’anihilació”. Com? Sense límits: “L’esclat de les 
granades ens fueteja amb força els braços, les ca-
mes, correm arraulits com gats, inundats per 
aquesta onada que ens arrossega, que ens fa cruels, 
que ens converteix en bandits, en assassins, potser 
en el diable i tot, aquesta onada que ens multipli-
ca les forces a causa de la por i la ràbia i les ganes 
de viure, que ens busca una salvació i lluita per nos-
altres. Si entre aquells homes d’allà hi hagués el teu 
pare, no dubtaries ni un moment a llançar-li la gra-
nada contra el pit!” 

Res de nou a l’oest l’ha recuperat l’editorial Na-
vona, en traducció de Lola Fígols. Un llibre que cal 
conèixer. ✍
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Els llibres i les coses

Fotograma de la pel·lícula Res de nou al front de l’oest, dirigida per Delbert Mann. ARA

Si un vol dedicar-se a escriure alguna co-
sa més que missatges de Twitter, el mi-
llor que pot fer és una d’aquestes dues 

coses, o totes dues: llegir molta literatura clàs-
sica o traduir textos d’autors estrangers de 
primera. El que no serveix per a pràcticament 
res és fer un curs d’escriptura “creativa”, in-
vent que permet a molts escriptors, això sí, 
guanyar uns dinerons per arrodonir –o fer 
menys quadrat– el sou que guanyen escrivint 
llibres i articles a la premsa. 

Alba, barcelonina, la més gran editora de 
clàssics que tenim a Catalunya, acaba d’ofe-
rir als lectors un vademècum (“ves amb mi”), 
com n’hi ha tants, escrits per escriptors de 
qualitat per ajudar els que s’hi posen de jo-
ves: Antón P. Chéjov, Sin trama y sin final. 99 

consejos para escrito-
res, edició de Piero 
Brunello, traducció de 
Víctor Gallego. Recor-
dem-ne dos més que 
han fet força fortuna: 
el llibre de Rainer Ma-
ria Rilke Cartes a un 
poeta jove (que no és el 
mateix que “un jove 
poeta”), en què l’es-
criptor praguès acon-

sellava unes quantes coses a un tal Kappus, 
un jove que, o bé no va fer cas dels consells 
de Rilke, o bé va néixer sense talent per a les 
lletres; això passa, i malgrat tot hi ha molta 
gent que escriu, tan ampla. Un altre de molt 
famós és el de Charles Baudelaire Consells 
als joves escriptors. El va publicar Columna 
el 2002, però es va exhaurir (o el van guillo-
tinar), i els pocs que queden es venen a Iber-
libro.com a preu d’or. Aquesta mena de lli-
bres són una mica útils, però ho continuen 
sent molt més les dues coses que hem dit en 
començar l’article. 

Consells per a autors d’avui 
Txékhov va ser un enorme escriptor, sobretot 
de narracions (en català, a Club Editor, i en 
castellà, a Alba) i no va escriure mai, pròpia-
ment, un llibre amb consells als autors futurs; 
però Brunello ha espigolat el camp de la se-
va correspondència i hi ha trobat mant con-
sell, ofert, quasi sempre, a escriptors que co-
neixia bé, com ara el seu germà Aleksandr, 
que mai no va escriure res de valuós. Sigui 
com sigui, en aquesta recopilació hi ha con-
sells molt avinents. Aquest és molt adequat 
per a una llarga sèrie d’autors catalans dels 
nostres dies: “Per a qui escric? Per al públic? 
Hi crec menys que en els fantasmes; és incul-
te i ineducat”. Cosa certa, avui dia, quasi per-
tot. Per això Txékhov creia tant en un element 
que tampoc no despunta a Catalunya: la críti-
ca. Per exemple: “Si tinguéssim una crítica sa-
bria si soc un escriptor bo o dolent”. El rus 
incideix molt en aquesta qüestió, i en aques-
ta altra, també útil per a la nostra producció 
literària: “Déu et guardi dels llocs comuns”. 
I encara: “Com més sentimental és una situ-
ació, més fredor es necessita a l’hora d’escriu-
re... No convé posar-hi massa sucre”. ✍
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