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«UNITATS DE XOC»

¿Fins a qui;; punt és possible
arribar a conéixer Pere Cal-:
ders? Aquesta pregunta, mésl

que respondre a una actitud de,
reserva adoptada per aquest
escnptor, deu haver estat ori-
ginada per una meva falla psi-
cologica. De fa temps , tinc la
sensació - gairebé la' preocu-
'pació - que· és materialment
impassible anar massa enlla en
la vida d'un miop. (Ignoro les
dioptries de la miopia del. meu'
amic Calders.) El que em pre-
ocupa en rigor no sÓn els graus
de refracció de l'ull d'un miop,
sinóaquesta boira natural que
s!'interposa entre 'ell ..v 'ilosal-

, tres i que arriba al 'paroxism-e
quan, per exemple, es lleva les
ulleres per desente·lar-Ies i us
esguarda, podriem dir, sense
mirada.

Es, dones, a través d' aquesta
boira que he jet amista; amb
Pere Calders, Puc dir que I'he
conegut vestit de c:arrabiner;
encara que. cOnservant aquell
aire. placíd, retrer, que «deina
ésser el clima que cirCUlala se-
vaperspnalitat civil. Pete Cal-
ders és. l'home que sap so-n-
riure i quesap cr~ar una sin-
gular distancia cordial (exemp-
ta, ben entes, d' orgÚll i vanitat)
entre ell i v'osaltres; una dis-
tancia que s' assembla exiraor-
dinariament a la timidesa, pero
que no és timidesa.
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Ara puc dir que he traspas-
sat aquesta distancia i que he
conegui. bastani a fons Pere
Calders. He llegit el seu llibre
"Unitats de XOC»,que iUustren
uns plomes audafos, lírics i an-
goixosos d'Enric Cluselles. En-

ses revistes, «Unitais de xoc»
ha estat repuiai: el nostre mi-
llor llibre de guerra. Jo només
uoldria lifegir que sóc entre els
qui creuen ,que Pere Calders
esta dotat per a convertir-se en
un' dels nostres millors novel-
listes, El seu estil n' és una
prova autentica, i el seu llibre
d' ara, el millor augurio

Xavier BE~GUEREr.. ]

ENRIC CLUSELLES. lL·LUSTRA.OOR!
, O'cUNITATS OE XOC.

capcala el llibr~ un proleg de
CarIes Riba, en, el qUaI hom
diu toi el que d'i.ntel'¡igent i
just i comprensiu podia. dir-se
d'aquest llibre de Pere Colders,
En la premsa, aci i en d.iver(
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¿Fins a quin punt és possible
arribar a conéixer Pere Cal-
ders? Aquesta pregunta, més
que respondre a una actitud de
reserva adoptada per aquest
escnptor, deu haverestat ori-
ginada per una meva falla psi-
cologica, De fa temps. tine la
sensaciá - gairebé la preocu-
pació - que· és materialment
impossible anar massa en!la en
la vida d'un miop; (Ignoro les
diaptries de la miopia del meu
amic Calders.) El que em pre-
ocupa en rigor no són els graus
de rejracciá de l'u!! d'un miei»,
sinó aquesta boira natural que
s(interposa entre 'ell ~ 'ilosal-
tres i que arriba al paroxisme
'luan, per exemple, es !leva les
u!leres per desentelar-Ies i us
esguarda, podriem dir, sense
mirada.

Es, dones, a través d'oquesta
boira que he fet amistas amb
Pere Calders. Puc dir que l'he
conegut vestit de carrabiner,
encara que conservant aque!l
aire piacid, retret, que. devia
ésser el clima que circuia la se-
va perspnalitat civil. Pere Cal-
ders és l'home que sap som-
riure i que sap crear una sin-
gular distancia cordial (exemp-
ta, ben entes, d'orgú!l i vanitat)
entre el! i v'osaltres; una dis-
tancia que s' assembla extraer-
dinariament a la timidesa, pero
que no és timidesa.

Ara puc dir que he traspas-
sat aquesta distancia i que he
conegut bastant a fans Pere
Calders. He !legit el seu !libre
«Unitats de XOC», que iUustren
uns plomes audafos, lírics i an-
goixosos d'Ennc Cluselles. En-
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O·.UNITATS OE XOC.

capcala el !libre un praleg de
CarIes Riba, en. el qual hom
diu toi el que d'inteUigent i
just i comprensiu podio dir-se
d'aquesi !libre pe Pere Calders.
En la premsa, ací i en diverr

ses revistes, «Unitats de XOC»

ha estat reputat el nostre mi-
llar !libre de guerra. Jo només
valdría afegir que sóe entre els
qui creuen que Pere Calders
esta dotat per a convertir-se en
un dels nostres mi!lors novel-
listes. El seu estil n' és una
prava autentica, i el seu !libre
d' ara, el millar augurio .
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talitat deliciosa i no gens sistemauca; hi ha
veracitat en les accidentadesreaccicms. Aque-
lla bondat i aquelr somriure, l'amor fami-

I liar, VamÍ5tat, :el~~rifici,. ,broten de la.
descripciá a cada 'pas i amaren escenes .J

paisatges. Donem una mostfa, d' aquest 'estd
d:ironia bondadosa: "Quan tel1lem fred a ca-
sa i no tr~bavem petroli o el que fos per: a
escalfa'!' el ,pis,' ens sentíem mis ma;tirs i, e~~
,tavem convenfuts que teniem dret a rondt-
nar una .mica, A cada cosa 'que s'acabava
pensavem: Ai",o és la fi! No pot e::igir~se de
la naturalesa humana que aguantJ gatre el1
aquestes coy¡dicions.

"Pobres de nosaltresl Haoiem de saber-ho
forfa 1?é allo que,pot exigir-se de la I14tura-
lesa humana. Ara, una pasttlla de xocolata
és la nostra felicitat: i la maxima expressió de
l'abu'i14:ancia. La fem durar, ens la menge~
apetites mossegades i ens produeix una me"
na d' éxtasi:» •

En ,el mateix capítol, "La primera Unia»,
tenim una mostra de les disposicions emoti-

El' ,vigor ,i la importancia d' aquest lrih1'.e
estteben en .la profunda discreciá del seu
autor. Es un g1'an Uibre de la gue~ra, que
fa estimar més la. pau. L'autor no' s' ha dei-
Xcit imposar pel t.erna. V ul! dir que en un
Úibfe del seu g~nere, és fOOI,caure del cos-
tat de la provocació, del to C1'idaner.I Pere
Calders ho' ha superat, Ad'huc eIs pocs mo-,
m.entsque podrfem atlpmenar doctrina,ris,
de proselitisme, són circumstancials. 1 crec
que ha d'ésser així. Un Uibre de guerra que
no 'enclogui', en eU i inviti a les virtúts que
serueixen en tot temps, és poca cosa. No
s6n' pas tan planers tampoc els dies de la

h pauperque ens puguem passar d'une,s 'cpn-
duCtes esjorcades, En, le Uibre de Pere Cal-
ders tot /ti és expressat amb un bon to de,
reSPfrit f amb una. humani~t que e';s 8ua-'
nyen el coro Fa ohlidar la mJca d'afectacJo de
l' estil 'que ~ escriptors al capdavalZ - és .
poiser lanosa més difícil de vencer. "

Es tracta en' el Uibre d~ la. ruta de ciru:
companys dibui,~a1}ts. e,ap 4 la base de Re-
clutament i Concentració. del Cos de C;:ar-
rabinérs;a Cast.eUó,i d'qlU a un deIs ,frpnts.
Aquesta ruta, dificultosa en el fet del, tr~J1S-

\ port, entremig 'd'inclemencies i d'alti i bai-
xos de l'esperit, en Uuita am~ l'c:nYo1"ament
i sota' el complim.ent delsti.e~reS'·d·u\,a, vida
nova, sorprenent, hi és seguida amb' una
absencia de vanitat i, una ironia sense feZ.
EIs mom.ents de reflexió, de presencia d'es-
perit hi alternen amb les anecdot.es i les
evocacÍOl1s domestiques etrlOcionants. Con-
tinuament, l'afluencia dels sentimenis -més
sanament humans romp el motUe amb I'es-
cla: calid de la seva resplendor, que fa obli.-
dar la .literatura. De les penalita1;s, de la [.
campanya, Pere Calders no n'amaga cap re-
có, pero és dit tan simplement i sense ran-
cor que a maments, en els espdis de la nos-
tra emoció,un vel de llagrimes i la, claror
d'un somriure es combinen' en un meteor
inefable. L'autor, amb una veracitat docu-
mental conta penes o iUusicms ; passa d'un
estat d' an;m a un altre, tal com es van pro-
duint dins ,el nou ordre de vida: L'assaig
d' aquesta nova vida és difícil; pero hi ha
oirtuis,

En esjeres menys importants i tot, a ve-
gades. ga;rebé pueriIs, sabem tots per pro-
pia eXperiencia com és costós d' ~ptar-se a
,un trast diferent de, vida: venCJment de' la
rutina, de l'orgull,inclem;mcies, sorpreses,
petits detaUs dificultoso's que es fan im-
mensos. Pere C~s ens fa evident com
fa voluntat i l' esümació es van> conior-
mant a la vida de campanya, amb una vi-

\ ,

ves de Pere Calders, qt!il-h, dóle!;Jt-se derw
rebrela premsa., diu: ,,,Hi ha -uegades que
ens sentim abandonais, que ens sembla\ que
no .hJ ha ningú que comparteixi les nos tres
inquietuds, ni ningú que es recordi de nos-
altres. Escom si darrera' nostre pressentis-
sim l'existéncia d'un g1'an mur que ens se-

'parés del món pel quai lluitem i pel qua!
trobem que val la pena de ltuitar. Es com
si seniissim que a l'altra banda del mur hom
no pensés . més que. en els,propis. dolors ;
en la satisfacció de les propiés necessltats.
En aquest. mom~nts ens, ve, ~na gran tris-
tesa; voldrien¡, allargar eIs brafos cap a .la

, "nostra gent, i demanar-los que no ens deix;n
sols, ' que tw enS oblid.in" que tingu;n una
mica de !lastima i' una mica d' admirdcip per
la~t\ostra ioventup tortur,ada.»

S'ha, de Jlegir tot 'el Uih1'e; a través de1:s
seus dotze capitols, l'auto» ens va fenigirar
al volt d'un. panorama, de guerr~: ara un
episodi, ara, !m altre, aquí ..una escena vis-
c¡uda, més enlla' unes reflexions o el procés
d.'aquelles ,conductes que.el fet nou exigeix
aJ~individu, ; semprela simplicitat '; l'emo- '
cjó,picada, d'una ironia sana, que en són
l'esperit; Es' un llibre. que mobilitza úiles
oirtuts, Per s.obre, de les literaries,'; l'outor
sap [er-nos-les vivament visibles i sentides,

Insistim en l'elevada decencia: que es ma-
nífesta en 'les fbrm.es de reaccionar ele Pere
Calders davant d'un tema sDVÍnt tan gesba-
llestddor com és el que .e!l desplega de cap
a cap del llibre"Unitats de xoc», La simpa-
tia del !libre, la seva capacitat. d' emoció s6n
tals dins la seva essenciai s;mplicitat, que
facilment se us imaginaria>que és aquesta la
historia de quaIsevol jove en la guerra, i :
que tothom hauria pogut dcriure-la. Es una
d' aquelles iUusions de la imaginació que tots
haurem ressentit a vegades davant les obres
ben reeixides ; ·simples. Pero no cal dei-
xar-s'hi enganyar. Aixo que tan simple re-
sulta, requereix un taleni; unes disposicions

, adequades, No tothom és l'a1'tista. Creiem '
Ique dijícilment s'escriuri: entre nosaltres un
millar llibre de guerra ; enséms tan sense
pretensions apar¡;nts'/ L'obra mereix l'hit
del públic; crecque s'ha exhaurii o s'esta'
exhaurini l' edii:ió, i ha estat tradu'ida al
castella. El contingut. és prou bo i difusiu
de mena per a aconseguir encara altres bo-
nes ventures. EI.prefaci de CarIes Riba i els "
gravats d'Enric Cluselles, un deIs cinc 'com-
panys de ruta, fan digna companyiaal text
de Pere Calders.
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