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seu testimoni i la seva opinió de la barbàrie que
van viure.

Assumpta Montellà ha recollit les paraules
de molts dels supervivents, tant de la lleva del
biberó com d’alguns dels catalans que van llui-
tar al costat de Franco amb el Terç de Nostra
Senyora de Montserrat, tot plegat una gran
aportació d’aquells homes a la història menu-
da de la Guerra Civil. Menuda però no menys
important que l’opinió d’altres càrrecs militars
o polítics que la vivien des de l’òptica del privi-
legi. Quan el president del govern Juan Negrín
mobilitza el seu exèrcit republicà els ideals re-
volucionaris gairebé ja han estat vençuts, el
temps de les milícies de voluntaris ja ha passat i
la guerra s’ha convertit en una partida d’escacs
on l’exèrcit més ben preparat té totes les de

guanyar. Els joves que integren la lleva del bibe-
ró ni tenen experiència ni han vist mai una ar-
ma, però, d’una manera heroica, resistiran 115
dies el gran exèrcit que ha preparat Franco amb
l’ajuda d’italians i alemanys.
    A través de les diverses opinions dels mem-
bres de la lleva del biberó que recull Montellà,
podem fer-nos una idea del que va significar
aquella batalla per als joves mobilitzats. Els jo-
ves soldats mancats d’experiència van viure la
guerra a primera línia de foc, defensant la Re-
pública des de les trinxeres i, malgrat la por i les
calamitats, van fer-hi més del que van poder
sent només uns adolescents.
    Un llibre esplèndid que retrata una genera-
ció que va haver de lluitar en la batalla més sag-
nant de la Guerra Civil espanyola. ❋
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amants compartiran. El jo líric
malda per construir-se la casa de
l’existència, el lloc on habitar amb
el temps i cadascuna de “les coses
efímeres” que parem i desparem a
“la plaça estesa de la ciutat”. El
poeta construeix la casa on serà
possible l’existència amb l’altre.
Així ho podem comprovar al co-
mençament d’Epíleg, el poema fi-
nal del llibre; hi estableix la trans-
posició del jo líric en el jo d’una
ciutat que ens camina per dins:
“He donat el meu nom / al gest
dels homes que recullen / les co-
ses efímeres del seu matí / a la pla-
ça estesa de la ciutat. // Hi són les
sabates, la roba / que em despulla
i que ara se m’endú / com allò que
vam callar. Que em buida. / I que-
do nu –esquelet desordenat / de
dies amb tu– en un paisatge / de
barri després del dia de mercat”.
    A la segona part (Cabarets
buits) el poeta converteix la ciutat
en la pàtria del cos. L’ambivalèn-
cia del llenguatge urbà i del llen-
guatge cosificat es van entrella-
çant tothora. Les escenes amoro-
ses són descrites amb el cos i des
del cos; sovint és una ciutat, una
pàtria, una casa. És llavors quan

l’amor és el paradigma absolut del fet de viu-
re: “i moro / damunt del teu cos moltes
vegades, / amb el botí extingit d’algun demà /
dins la bossa robada de les paraules”. I arri-
bem finalment a Youkali: el plaer i el lloc del
secret compartit que omple els cabarets
buits. ❋

Els signes del codi amorós

POESIA RICARD MIRABETE

oemes escrits amb l’abso-
luta convicció que la pa-
raula poètica és l’extrema

llum que dibuixa els contorns de
la matèria fosca i la que cons-
trueix la nostra identitat perso-
nal. Joan Duran (Sitges, 1978) ha
publicat el revers indispensable
del seu poemari anterior, Extre-
ma llum (Pagès Editors, 2014).
Amb Matèria fosca Duran aplega
les seves motivacions líriques més
profundes i ofereix als lectors un
compendi artístic i vital que re-
corre, per una banda, la moderni-
tat pictòrica europea i, per una al-
tra, la intensitat lírica en estat pur.
No debades la primera part (Fosc
amor) són quinze poemes que re-
creen el motiu estètic de quadres
de pintors europeus, nord-ame-
ricans i catalans: de Hopper a Ru-
siñol, passant per Toulouse-Lau-
trec i d’altres. Al llarg del poemari
hi ressonen tres dels poetes més
intensos que hi ha hagut als Pa-
ïsos Catalans: Miquel Àngel Rie-
ra, Joan Vinyoli i Rosselló-Pòrcel.

Matèria fosca va merèixer el 29è
premi Bernat Vidal i Tomàs, de
Santanyí. S’endinsa al terreny on
la paraula és creadora de realitats
i on els versos donen cos a la matèria, gràvida
i volàtil en la seva doble condició essencial. El
llibre està dividit en tres parts i amb un prò-
leg i un epíleg en forma de vers que contex-
tualitzen la seva recerca existencial. Dir la pa-
raula i fer que siguin possibles la vida i el cant.
Travessar l’horitzó que ens separa de l’altre i
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existir-nos en la paraula donada a l’amant.
L’acció d’apel·lar al tu que ens va conformant
íntimament és la clau de volta de la nostra
existència. Així ens ho avança el poeta en in-
cloure la citació d’un poema de Miquel Àn-
gel Riera que remet a l’acció de tuejar. L’alte-
ritat defineix els signes del codi que els dos
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