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Deia Jaume Vi-
cens i Vives que, 
per a la tasca de 
conèixer-nos, ne-
cessitem la col·la-
boració dels poe-
tes i dels novel·lis-

tes, dels esperits que posseeixen el 
do d’intuir, sense documentació 
prèvia, els més profunds batecs de 
l’ànima del poble. I un exemple 
d’aquest esperit perdurable és el de 
Xavier Benguerel, que no només te-
nia el do d’intuir sinó que va ser ca-
paç de deixar imprès un volum de re-
ferència que ens fa comprendre mi-
llor el nostre drama històric. La nar-
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PERFIL ració representa, des de la ficció 
imaginativa, una visió honesta i tes-
timonial de la derrota dels republi-
cans en la Guerra Civil, la fugida i 
l’èxode dels refugiats i, en especial, 
la vida atroç als camps de concentra-
ció francesos que molts d’ells van pa-
tir. Aquest llibre revelador, cru i 
magnífic és Els vençuts. 

És probable que Els vençuts sigui 
l’aportació més significativa, pel 
que simbolitza, de Benguerel a la li-
teratura catalana, i no només pel fet 
de ser una obra escrita en plena ma-
duresa creativa, sinó també per la 
seva qualitat literària i per l’inqües-
tionable valor cultural. En aquesta 
narració queda explícita la posició 
moral de l’escriptor: el deure irre-
nunciable al compromís. Un com-
promís assumit pel fet d’haver estat 
testimoni d’aquells successos tan 
dramàtics i significatius que encara 
avui arrosseguem. Entenc aquest 
llibre esplèndid com un acte de res-
ponsabilitat, un exemple de decèn-
cia i actitud ètica de l’escriptor da-
vant la pròpia història. Cal dir que 
Els vençuts és un volum reelaborat 
a la dècada dels 60 a partir d’un text 
original dels cinquanta (Els fugitius, 
1955), i revisat el 1970 i el 1972, cosa 
que demostra que això d’escriure 
pot ser un ofici constant, moral i es-
tètic. Aquest treball continu i rigo-
rós fa de Xavier Benguerel un veri-
table escriptor. 

El que resulta interessant, però, 
més enllà de la crònica i el fris ben 
dibuixat d’uns fets dramàtics histò-
rics concrets i prou coneguts, és el 
llast d’un pensament que no es dei-
xa esgotar. Aquí, de fet, no hi ha vo-
luntat de catarsi, sinó la idea insis-
tent que l’èxode provocat per la 
Guerra Civil i la fugida dels derrotats 
cercant refugi, és un exili permanent 
i definitiu que mai acaba. I aquest és 
l’autèntic drama, l’estigma que pro-

voca indistintament qualsevol con-
flicte armat d’aquesta mena. Perquè 
una guerra civil no és altra cosa que 
la injustícia causada per uns però 
viscuda per tots, una ferida oberta 
d’incalculables efectes i dolor.  

Els vençuts recrea la crònica de la 
fugida del país i la crueltat que pa-
teixen els exiliats fets presoners en 
camps d’internament francesos, so-
ta la vigilància de soldats senegale-
sos i algerians (els espahís), titllats 
per Joan Pineda –l’escriptor prota-
gonista del relat– de subhomes. Pe-
rò sobretot ens mostra la desil·lusió 
i la desesperació que va provocar 
l’actitud tan poc amable de França. 
Quanta ingenuïtat portaven a les 
butxaques aquells homes i dones 
que fugien. Que miserablement es 
va portar la gran França amb els exi-
liats. Quan pagarà per la seva cruel-
tat i absolut menyspreu? Vull asse-
nyalar amb tot això que el fons te-
màtic del llibre no és tant la descrip-
ció fidel d’uns fets com l’estat 
emocional del refugiat: la seva des-
orientació permanent, la impossibi-
litat de comprendre i assumir la no-
va i miserable situació. Una situació 
tan desesperada que acaba conver-
tint-lo en una mena d’espectre, una 
ombra resignada que arrossega la 
vida per pura inèrcia. 

Els vençuts aporta una magnífi-
ca reflexió sobre les conseqüències 
de la fugida i l’exili, malgrat la inge-
nuïtat calculada en alguns aspectes 
pel que fa a la humanitat dels fran-
cesos i la maldat dels africans. El 
que és evident, però, és que el llibre 
transcendeix sobradament l’anèc-
dota, revelant la misèria i el caos 
d’un món en constant decadència. 
Com pot ser que aquell somni que 
va ser la República per a tots els ca-
talans acabés en una exhalació per 
convertir-nos en un poble descastat 
i maleït?✒
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Lieve Joris pren un te amb 
exemplars dels llibres dels 
seus mestres Naipaul i Ka-

puscinski damunt la taula. Va co-
nèixer l’últim el 1984, a Amster-
dam, quan es va editar L’imperi en 
neerlandès. Volia entrevistar-s’hi 
perquè Joris volia dedicar la vida 
a conèixer el Congo i a escriure so-
bre l’antiga colònia del seu país, 
Bèlgica. Des d’aleshores, cada ve-
gada que podia, es trobava amb el 
periodista. “Encara no havia cai-
gut el bloc soviètic i em passava 
notes que portava amagades en 
una butxaca amb les coses que vo-

lia que li comprés: mitges, bombe-
tes, taronges...” Des de llavors ha 
publicat set llibres sobre l’Àfrica. 
L’últim és La danza del leopardo 
(Altaïr), un viatge esfereïdor a 
partir d’històries particulars al 
Congo que passa de mans de Mo-
butu a les de Kabila. 

Moltes de les nostres dèries te-
nen les arrels en les experiències 
d’infància. Joris va néixer en un 
poble flamenc, Neerpelt, en una 
família molt catòlica. En aquell 
entorn, reservat i conservador, el 
germà de la seva àvia era aire 
fresc. Era missioner al Congo i 

quan visitava el poble, els explica-
va anècdotes de com era la gent 
allà. Joris en recorda una nina ne-
gra que li va portar i, sobretot, una 
pintura de cabanes amb teulats 
brillants, l’únic objecte alegre, 
il·luminador, al dormitori de la se-
va devota àvia. Joris va aferrar-se 
al mite de l’oncle per sortir de Ne-
erpelt. A partir d’ell, no només ha 
conegut el Congo sinó bona part 
de l’Àfrica i algunes societats clau 
de l’Àsia. “Fins i tot el que he escrit 
a la Xina està vinculat al Congo. 
Per coneixe’l he hagut de sortir i 
visitar els països que hi tenen re-

lació”. El Congo fa frontera amb 
nou països. Per escriure el llibre, 
Joris es va establir durant 11 me-
sos a Kisangani, una ciutat del riu 
Congo. Aleshores –2001 –, estava 
ocupada per forces de la veïna 
Uganda. Una de les joies de Kisan-
gani era una fàbrica tèxtil que ha-
via estat propietat d’una compa-
nyia suïssa. Juntament amb la fà-
brica, els suïssos hi havien fet una 
urbanització de luxe. El director 
de la fàbrica va oferir a Joris que 
s’instal·lés en una de les cases per 
evitar que les vivendes fossin ocu-
pades pels militars ugandesos.✒
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