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Jo, fins ara, deis molts llibres de
guerra que he llegit, confesso que
"Unitats de xoc" és' deis que m'ha
causat millor eíecte. Pensó, en més

La coincidencia va volerque el dia d'una ocasió, rellegir.ne alguns deis
que vingué a les meves rnans "U¡1itats seus cap'tóls. En aquell que us des-
de xoc ;', estigués precisament !legint criu Terol ~un deis més bells del ni-
de Pere Calders un conte que acabava bre- us atrauen algunes de les irnat-
de trobar a la revista " Catalans ", ges de bon observador que hi ha en
"Hargis ". CIar que jo ja feia d-es que Pere Calders. E!l ven la ciutat destro-
veia pe! s aparador s "Unitats de xoc ", cada, s'atura al davant d'una casa i es
pero en aquell rnoment estava lluny de pregunta: "¿ Es possible que en aquests ¡
mi el titol de la nova obra. balcons, que conserven encara testas

Llavors vaig dir-rne : ¿ Pot- ésser sencers j plantes hi hagi hagut mai cap
que el qui ha escrit aquest conté, ~'un noia bónica, amb la cara parada al sol,
humor finís'sim,hagi escrit un llibre fent fugir el silenci amb una caneó?"

No ern nezareu -si sOU aficionat al
de guerra? ~vers- que us sentiu pagat d'haver

1., és que sernbla que els llibres de llegit una bona poesia.
guerra. -així són la majoria deis qt;e AHí mateix., a. Terol, troba un sac
han vingut a les nostres mans- hagm de correspondencia datada el desernbre
d' ésser tots ells exacte reflex del que del 1937 que correspon a germans que
la guerra és en els seus ardors, en las'han vist obligats a lluitar amb els
seva punyent realitat, en la seva pro- traidors, i Pere Calders descría mes-
pia tragedia. Així foren la majada deis ttívol;¡ment la troballa d'aquelles lle-
que veieren la llum per aquelles dates tres; La dona que envia el retrat d;
de la guerra mundial, llevat d'alguna la nena al rnarit, i el retrat és a111,
excepció. a. mans d'un soldat que en aquell 1110-

El de Pere Calders és un lIibre de rnent voldria''tenir davant el soldat ene-
guerra que, amb tot i tenir el que mic per a dir-li : "té, aixó és tsu ...
tenen els al tres -l'episodi, la vida del Sigues ieli.; ..."; la carta d'uns pares
soldat en campanya, les penalitats=- us que fa temps no saben noticies del
és exposat de manera plácida, reposa- fill i 1i escriuen "si t'hagués passat res,
da, suau, sense cap estridencia., Sem- la te va mare i jo moririem d pena ..."
bla un llibre de repós que, a ?OC a poc, i1 quí ho sap que li ha passat 'l\. aquell
¡¡. rnitia veu, us va encornanant la vida germá que els rnalvats han po ~La ~a
del soldat des que surt de casa fins desventura, a la rnort L. Ells, nemes
que arriba al front; i que veiem aquelJ d'e!ls deis traidors, sera la responsa-
soldat -ell, l'autor, i els seus corn- bilit;t deis 1110lts pares i les moltes
panys- com un personatge de novel- mares que hauran mort de pena en no
.la. 1 U5 plau, aixó. Perqué és tan pla- tornar a veure el fill ...
nera. la narració, tan Iácil la paraula, Seria llarg , d'enumerar un per un
que daliu per saber més. Es l'ho:ne tots els' encerts' d'" Unitats de ·xoc".
que explica la guerra a consciencia, i En lloc preferent de la meva biblío-
al qual voldríeu veure l'endemá per- teca poso aquest llibre de Pere Cal-
que seguís explicant.vos més coses. ders illustrat exceHentment per Enrie
Amb "Unitats de xoc" s'esdevé aixó, Clu;elles i prologar per una' signat~ra
El fullegeu abans de copiencar una tan autoritzada com la de Carles Riba,
feina qualsevol -curiós costum quan Junt amo els !libres de guerra Rbran-
tenim un llibre nóu a les mans+-, i dats, tots dignes d'elogi perqué reflec-
la íeina sofreix un retard: heu estat teixen la passió admirable deis n~str~s
dominats per l'interes i ja heu legit escriptors soldats de la lhbertat,' Uni-
d primer capitel. Seguiu a la pri era tats de xoc " sera la veu del llibre .ger-
avinentesa amb el segon, i arnp el ter,- L':'m~a::;q':u'::.e':,~se""-'-n~t:¡n:t~la-=C""-a·u~s~a~c"-0-n'-1'--é~I'i'¡s:'i,;7;aer_"ltJ~
cer... Sou al mig, i mireu si us falt~ íensant la terra igúalrnent pam a pa111,
pagines per- acabar el. volum, Si ('1'1' ¡l¡ diu tot a púe a poc, de manera, re-
falten, esteu content. Coneixerem més posada, a mitja veu, Es la novel·la-
a l'arnic que 1,15 explica coses precises, realitat que voldríem haver viscut
ponderadarnent, sense alear massa la arnb l'autor per a Ier-nos el cárrec
veu, Així arriben al final. 1 així vol- qué aquéll volum és la nóstra 'pagi;ll!
dríeu que el llibre continués, 1 així histórica viscuda hOnrosament en die..
tot seguit graven a la memoria el';nom que Hui' ávem per la independencia de-
de' l'autor i cerqueu per veure de tro-¡ -' -
bar d'ell el conte d'humor o la arra- la Patria ...
ció planera i faci!. .
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'R,IVI,íla ..DI .L
Tres 'IHbtes catQI(Jóssobre la nostro IhlitQ: un(l novel"l" ingenua, ~A MORT
'M'HACITATDEMA, de Joan Merli¡' un documenf huma, UNITATS ,DE XOC,

_# ".' , j , ';J;: 1

',d~ 'Per,e, Celders, i.un recull eomplet de "textos sobre' la intervenclé deis fotaH ...
t.rís; a FEIXISME INTE'RNACIQNAl PRETÉN DOMIN,AR ESPANYA, per J. Roure

:,it'oren,f. • Una indlccelé del Directercl redcctor
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, Tellini tóttj. ql1;¡' f!.1tt;¡,vlsiÓ de l~ ~~err;¡,a~b ~l
Il¡ln'e de :rete Oald~rs ",UNIT+'tS I;>Ei XOO". ~;$que
e!'tnei~~l!m ,¡'()brl!-.4~ l'autor d aq'l.ell~col,Íte~. t~~p;p,
metedors c:le ".!lll t>rimer Arlequi. aquest : docu¡nent
de guerra", qtJ« 1!á llie~escut' l'honor, 4l~sser potro,
eíáat en la seVIl-etiléióp~r la'I~stitUCió de les Lletres
Cata'anes ens h~ dut lllcon.firluació reconfortan!
(j.'unes 5e~\lreS e$p~ra?ces en el talent l~~e~a,ti d'~quest
amíc eXj!eHent que és, Il-Ijlora,üb bon díbulxant, i ara,
lin bon silldllt de la Repú~l~é<!-. Garles :¡¡tipa ha posar
i'aqtle~t ¡libre Un pr.ol~g que I~S 111.millor erjUca <le'
l'.fIpra. No en:¡ sé. estar éle rel>róqll.jr-ne els, pa,ragraf¡¡
f1llals, que concreten tot. e1$ign\~icat del 1!ibre de
Calders 'i a ,Javeg\lda el seu valor coro a document

,Üte~'ari de: la guerril: ":~~1 ha, en la lit~ratuta de
"guerra. 'textos,' de t<;>tn'mena r' diot!llllÍes,' trll.eulet\t~,
"seetarjs.. e5va~[l)s',ment preqlCildOl'S, egeistes, a forca
"d'abrandada p~rticipacióo. d'l!fectitda indifer~ncla.
"Perb el vél'itable el profufid' sentít Illstbrlc, dltÍem
"que més avlat es en llipres com el de Pere Catders :
"el testímont d'un home qué sent eli!l\ll 4~st1 b141·
"vídual . a~ sab!;e eüdllt per ~sdev~n¡IÜents que 0.0 li
," só~ eemmensurables, i ho accept¡¡.,. aP:l,b. I'l\u~ca con.

. ':dicjó -~i'~ he és tót l e-- d. ~I'ntenlr l/!,plepitlll1
"humana 'en el seu nívelt més 1!-1t i .~,~P\Jt. Qu~.
"$ig\li álherl!., repl'eseiltativament, el tl'!!ithiiOlll de
lotants sold¡¡ ts nestres, éns assegura qué al. costat de
¡, tetes les menes de servítud que es vulgul. hi ha eu
'1l'éntrada I en l'esfol'~de Catalunva ~ la guerra una
'í'1!Iure,l1l1~ r.edeml!Jtora grande~á."

Poca cosa' podría :¡,fegir 'aaquest te,,;:t' de [tiLa
El lltbre de Ol\lders és, símplenieút, ll!- narra\lió sr-use
"rtif¡é~$ de lavid¡l. d'nn soldat -l'autor.,... desd~ .la
ssvn 's¿rtlda de Barceloua fin~ al seu contacte amb
Ir!; ¡¡!líes de toe. La ' guerra·'h!" ál!emDr~ pre~ecnt.

¡encera que' dU$ als darl'~rs capltóls no ell veiem la

l'r!\alit.á.t. ro.ate.r.tal .... 1 ..ell .. ,.a.'.Il.úe.11 es.t.i1 .. S.'.'.im.f.1
e
• ,.di...i'.'. ee.,t. e.:..,sensemalícia. de l'hóiae qu,~ cOIllp.le~x e seu deure

desoJ'dat i qu,e' sent, a..4asgrat de tótes' ~es m()l~stie$
i 4e teta' els dolors,Torgun d'a(¡,uell deuré cGlúplert;
bi. ha refle~tit tot l'heróísme /;i1enclqs i truttífe~de
tlu¡ts mi1ers d'W'>mes qué han deixat llar i fl,lmilll).
1 ocupacions, nopas ~u¡lÍ1t, petl!P'oql o Per ulla

LIB·RIS.'. -" , ,~

voluntát Vlujlmc;:~ c;lJ
abrandats per una ideologla combativa, 'ni tan' ;;ol~
Hlusíonats per l'a!apY., de fer' d~ pr0t¡tgoniSta, síné
p~rque el destí w.~l món ar~ es jUga eú llurs mans
{ el's ' ho saben, p(irquehan de definsar·~e c6ntr~ la .

¡fin'udtat; derfe1xls~~, i a~x~, els obliga "a ésser tan-
. "impla.cables cém ells. Perb IJL,gYerr'!""'l!Qen$ agrad4·

-"ni la ~entim, i ara, amp la, retiuadesfi:ta. per-la'
"jmílÍ~e de-'tantes lI~tll' de!ltrurdes. podem expliear ll.
"les naeíóus Mm és d'eshlpida, .de cruel i¡'le' be~tlfll
'jra~jerni quedOnenéO~ abona els .militarslmpe,
"rlalístes", Al costat d!a.questa execra.clo de lE!-guerra,
pero, hl pa l'orgóll dé f.ér,la pér" una causa nobl~.
pi ha la satísfaceíé íntima r· completa de saber-se
"la ,tpillor jovent]it de 1<\ terr~". '

Per lescitacions que he fet potertljlre's que. el
lllbré' de Pere Oalders és una mica,declamatori. ¡tes
(l'~lxb.Tot el velum és accíó, descrita sense ámpul- i
Iositats ni: adjectiU$; M\!DudéS l\n~dotes ,d,e la vida I
mll't!il';' te!ttm.onlát~ ,d'Ul1l\ idhesló .al eos militar I
~ qn~ t'i pe~ny, \len ~m~iopilnts en tlu~ slnceritat; ,
dei!criiíCiol1sdel ~'ca1Utl de bat¡¡,l1ii, selise.· cap guarni
DJent l~terari. J, ~r dalll1jl1t de tot, f'aúlor i el rés•

!péete. a..' ¡·Rom.e.~. l'Rome -q1,1e é~el. so.Id.at que 1..¡\Ji.ti'
1 s~ sacrifíea i mol'. Al '$old¡l,t que, cem aq~ell$ .mt,
nyonsdeL 14.e Blltalló, qJ:lan ell I1Qc d'anar-se'u a

~ Catalnnra .amb permís perweure la fllmUia, són tor-
tl~t~,al front 011 és ',ne~e>¡s!tria llur pr@s(lDcia, re'p',(;
clonen vírllment, i 'do¡olne11e! dp!'or.en una eS()l\m~
patetica i simple. Pouer trobeu 'a faltar, en el llíbre,
detalls ílltilllS,Lr~veli!,í'lors de Iavída d'aquests.l'\6llle~~
Pot~u 'v61eu ,coneixer·!os lllés a fons. PeTe OaJd~~ .. qU~J

amb aquestes "Uijitats E1~':;S¡~" enS. lla. donát Ia seva
'1" ViS.JÓ.d.e l.a..g.' uer.rn., '.~.q.s.. b..il.,~rll1:.d..e... d.on~.'•.i•.e...~~arll; . la,seva visió' deis 501dats presos I;Q\ll á 1l1dl'tlduaUtats

representatíves, grandiose~' ep. \hir silllplic1tát:
I Uluistreil' el l~i¡)rl! ii~C¡¡.tdei'su~iI gr~ya~s d'~Í1~lc
Oruselles. Són uns dibuiiXQ§ eXéeHellts,. que ni" la re-
p!,Mucci\'l ni ¡a.~9HGcll:~\é alavoreixen g:H~e. En, con-

, Junf, perb, l'edicióésbé!l, 'digna i fa Mnor a !'Edi.
torial Ferja. que l'ha l!á"!ia4~, al ili~re!lt.-,


