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ere Calders va afirmar en
una ocasió que havia fet la
guerra disparant un sol
tret: contra una llauna. I no

la va tocar. El futur autor de Ronda
naval sota la boira es va allistar
l’octubre del 1937 com a voluntari
a l’exèrcit de la República, “amb el
pensament i el cor posats en Cata-
lunya”. Es va formar com a cartò-
graf i el setembre del 1938 va arri-
bar a ser “sergent cartògraf”. Es-
criure en temps de guerra no devia
ser pas fàcil ni còmode, però Cal-
ders va participar-hi activament,
presentant un conte a un concurs
destinat a incentivar la creació lite-
rària dels soldats. També va pre-
sentar una novel·la inèdita, La cèl-
lula, al premi Crexells de l’any
1937, responent a les apel·lacions
per promoure una literatura cata-
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lana de guerra. Va guanyar Aloma,
de Mercè Rodoreda, i sembla que
l’original de La cèl·lula s’ha perdut
per sempre.

Però ara, Lluïsa Julià ha donat a
conèixer, al seu llibre Joaquim
Ruyra: l’home i la seva imatge
(CGG Edicions/Fundació Valvi),
unes notes personals, inèdites, pre-
ses per Ruyra, que era membre del
jurat, durant la deliberació del pre-
mi Crexells. Ruyra no la va votar, ni
tampoc l’obra de Rodoreda. Però,
en canvi, com a lector privilegiat,
va saber valorar el “traç viu” amb
què el jove Calders hi descrivia la
guerra: “Els episodis de la incauta-
ció de la casa, del petit combat dels
Docs i de les lluites de maig d’en-
guany constitueixen el seu drama-
tisme”. Segons comenta espontà-
niament en aquesta nota, d’un in-

terès extraordinari, Calders narra-
va la història dels obrers d’una cèl-
lula, és a dir, d’una secció autòno-
ma d’un sindicat de treballadors
“durant la guerra que estem pa-
tint”. Eren una quinzena d’homes,
que “no coneixien les doctrines de
Marx” i que es consideraven “ateus
radicals”, motiu que potser explica
la falta d’adhesió de Ruyra.

Sigui com sigui, l’obra més im-

portant d’aquell període és Unitats
de xoc, la novel·la que Calders va
publicar l’any 1938, amb un pròleg
de Carles Riba i il·lustracions d’En-
ric Cluselles. Sembla que Calders
s’havia resistit a la seva reedició
perquè, contràriament al que po-
dria fer pensar el títol del llibre, “el
lector no hi trobarà episodis bèl·lics
d’aquells que poden servir a pel·lí-
cules guerreres de gran espectacle” 

Novel·la Pere Antoni Pons

La pena dels privilegiats
os anys després del seu de-
but amb l’obra Una dona in-
còmoda, ben acollida per la

crítica i també pel públic, Montse
Banegas (Flix, 1974) acaba de publi-
car la seva segona novel·la i també a
Proa: Dobles parelles.

Els protagonistes són dos ger-
mans bessons –la Mireia i el Carles–
que a penes tenen cap contacte i
que creuen no tenir res en comú pe-
rò que, en el fons, porten unes vides
perfectament similars, fins i tot pa-
ral·leles. Ella viu a Barcelona i ell a
Londres, tots dos gaudeixen d’una
situació laboral satisfactòria –ella di-
rigeix una fundació cultural, ell és
professor universitari– i tots dos
mantenen de fa temps una sòlida re-
lació sentimental, gratificant i esta-
ble. Estan confortablement instal-
lats, en definitiva, en una existència

D plàcida i benestant, en què no els
falta de res. O això és el que sembla.

Dobles parelles funciona sobretot
com el retrat, a vegades àcid i cruel,
a vegades pietós i irònic, d’un grup
generacional molt concret. El dels
que van néixer a les acaballes del
franquisme o durant la Transició i
que, gràcies als esforçats sacrificis
dels pares, han entrat en l’edat adul-
ta sense haver conegut mai cap ti-
pus de privació material ni tampoc
haver patit mai –més enllà d’algunes
neures frívoles– cap maldecap se-
riós. Són, doncs, els membres més
afortunats d’una generació, en ge-
neral, privilegiada. Per dir-ho ràpid,
són pijoprogres de manual.

El retrat que fa Banegas de l’estil
de vida dels dos germans és tan de-
molidor que a vegades resulta un pèl
maniqueu. Sobretot aquells passat-

ges que descriuen les colles d’amics
que els bessons freqüenten fan la
impressió d’estar descompensats.
Com si els personatges secundaris
no fossin sinó arquetips o clixés
–símptomes d’una època– que l’au-
tora utilitza simplement per definir,
analitzar i jutjar, des d’un punt de
vista menys moral que sociològic,
els aspectes més rellevants, i més
poc amables, que caracteritzen la
seva generació.

Resumint una mica, aquests as-
pectes són dos: la superficialitat
llampant i vanitosa que els fa ser “ni
massa prosaics ni massa profunds”
i “insípidament perfectes”, i la fragili-
tat de caràcter que els fa ser imma-
durs, capriciosos i inconsistents, i
que els porta a sentir-se dramàtica-
ment desbordats davant la més pe-
tita possibilitat de crisi.

En tot cas, Banegas domina la
narració amb prou destresa per
captar l’interès del lector i per fer-lo
participar de les desventures dels
seus protagonistes. A pesar d’algun
passatge de prosa massa morosa,
amb descripcions allargassades i
amb una adjectivació més profusa
que rica, Dobles parelles té ritme i es
llegeix amb fluïdesa. A més, Bane-
gas retrata amb gràcia la banalitat,
exasperant o decebedora, de les si-
tuacions i les relacions. Així mateix,
l’evolució dels dos bessons protago-
nistes –des de la falsa o molt precà-
ria felicitat del principi fins a la catar-
si final, passant per tots els episodis
de la crisi que els destarota– està
desenvolupada amb coherència.
Vull dir que resulta creïble, convin-
cent. El resultat és una novel·la, com
a mínim, força interessant. ❋
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i perquè ell mateix “no tenia planta
d’antitanquista, ni de dinamiter, ni
d’assaltant de trinxeres enemi-
gues”.

Llegida avui, però, a Unitats de
xoc li passa el mateix que a la resta
de la seva obra i al seu autor: no dei-
xa de pujar en consideració i en va-
lor literari amb uns dels perfils més
nets de l’esfera literària catalana
contemporània.

El millor d’Unitats de xoc, una
petita joia literària, és que la guerra
hi és descrita des d’un punt de vista
antièpic, sense gens de pathos,
amb un realisme desmitificador te-
nyit, això sí, d’una enyorada ironia.
Calders va escriure el llibre “vestit
de soldat”, el text va haver de pas-
sar la censura militar i, més impor-
tant, va ser publicat en plena guer-
ra. A diferència, per exemple, de

556 Brigada mixta, d’Avel·lí Artís-
Gener, publicada a Mèxic el 1945
(amb la guerra, doncs, acabada i
perduda), o bé d’Incerta glòria, de
Joan Sales (molt més reelaborada,
pensada i deixada reposar), Uni-
tats de xoc es va escriure durant el
conflicte bèl·lic i els seus potencials
lectors eren a la rereguarda.

La immediatesa de l’obra en re-
lació amb els fets que hi descriu no
és pas el seu únic mèrit, sinó potser
al contrari. No és pas un llibre de
propaganda republicana, ni de
partit, ni d’exaltació retòrica dels
grans valors pels quals els soldats
eren al front. Calders s’interessa
més per mostrar al lector escenes
de la vida quotidiana d’uns soldats
modestos i honestos que, poc o
molt, ja sembla que, amb el cor en-
congit, pressentin el desastre. La
gana, els polls i les puces, el fred i el
cansament, la por i les temences
d’aquells joves idealistes fan més
acte de presència que les grans pro-
clames ideològiques, la trinxera o
els bombardejos. Riba ho apunta
molt bé al pròleg: el llibre de Cal-
ders presenta el “testimoni d’un
home que sent el seu destí indivi-
dual de sobte endut pels esdeveni-
ments que no li són commensura-
bles”.

La base autobiogràfica, la minu-
ciositat detallista d’un cert aire de
crònica periodística, sumades al
pas intermitent del temps, ritmat
en forma gairebé de dietari, doten
Unitats de xoc de tota la força mo-
ral de Calders, d’aquella “decència
ordinària” que defensava Orwell: la
vida d’uns joves en guerra que
veuen altres homes, com ells, en
guerra. ❋

Unitats de xoc
Autor: 
Pere Calders
Editorial:
La Magrana
Barcelona, 2010
Pàgines: 155
Preu: 17 euros

Pere Calders,
en una imatge
presa durant
el seu exili a
Mèxic ARXIU

Dobles
parelles
Autora:
Montse
Banegas
Editorial: Proa
Barcelona,
2010
Pàgines: 231
Preu: 18 euros

Montse
Banegas somriu
davant
d’unes
il·lustracions de
Roger
Olmos
exposades a la
Llibreria
Proa R.M.

auria de ser sempre un motiu de celebració
quan un gran poeta, tot un clàssic vivent, pu-
blica una nova obra: i aquest és indubtable-

ment el cas de Ricard Creus, que acaba de publicar
un altre poemari, Ahir d’amor i avui encara en la bella i
acurada edició de Meteora.

Tal com indica el títol, el recull gira a l’entorn d’un
sol tema, l’amor. Creus, savi i subtil com sempre, ha
bastit el llibre d’una manera ben especial per posar de
relleu una qüestió de vital importància: l’experiència
amorosa ha vertebrat la vida i l’obra del nostre poeta.
Creus ha reunit en aquest breu però potent volum
quatre poemaris inèdits que recorren tota la seva ja
llarga trajectòria creativa. Per aquest motiu, Ahir
d’amor i avui encara dibuixa un arc cronològic que va
del 1971 al 2010. Més de quatre dècades cantant
l’amor.

Ahir d’amor i avui encara és un document artístic,
humà i intel·lectual de primera magnitud. I ho és so-
bretot per tres raons. La primera raó és la radiografia
detallada d’una relació
amorosa sostinguda al
llarg dels anys amb la seva
dona, la gran artista Es-
ther Boix. Aquest retrat
matisat de l’amor a través
del temps es caracteritza
per la seva veracitat i tota-
litat. Creus se salta la nor-
ma tan catalana del pudor
i el seny i ens convida a
compartir les seves expe-
riències amb tot el que te-
nen de llums i ombres, de
passió i desavinença...

Creus no té pas por de
dir les coses pel seu nom.
Pocs poetes catalans
s’han atrevit a cantar
l’amor d’aquesta manera
tan oberta i plena. Pocs
poetes han emprat l’expe-
riència amorosa com a eina d’autoconeixement tan
poderosa.

Després, hi ha l’ambició humana, moral i intel·lec-
tual amb la qual Creus tracta el tema de l’amor. Amb
això vull dir que Creus no es dedica únicament a can-
tar l’amor personal, sinó que utilitza la seva particular
història d’amor com a encarnació concreta de la pro-
funda experiència de l’alteritat a la vida en general.
L’amor de Creus a una dona és una manifestació de
l’amor del poeta per al món. Al llarg del llibre, Creus
constantment va i ve del seu món al món, d’ell mateix
a l’altre, d’ell mateix als altres. Certament, Creus ha
entès a fons la famosa “llei d’amor” maragalliana que
diu que l’amor és u.

I, finalment, tenim els aspectes més formals del
discurs poètic a Ahir d’amor i avui encara. En primera
instància, l’extraordinària llengua de Creus, tan versà-
til, tan subtil, tan sensible, tan enganyosament senzi-
lla. També cal destacar la combinatòria harmoniosa
de diferents subgèneres de la poesia lírica: la lírica pu-
ra, la cançó, l’epigrama, la lírica de clars contagis nar-
ratius... I, evidentment, la corresponent diversitat mè-
trica i rítmica que abraça les tres possibilitats de la
versificació moderna: les formes clàssiques, el vers li-
béré i el vers directament lliure. No podia ser d’altra
manera: totes les possibilitats temàtiques de l’amor
requereixen i exigeixen totes les possibilitats de la for-
ma del discurs poètic.

Novament, Ricard Creus ha fet el cim. ❋
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