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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. ❋
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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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