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 Cartes obertes, un article publicat a El
Poble Català. Setmanari dels Catalans
a França de París, el 19 de gener del

1940, Rafael Tasis explicava: “No és exagerat
de dir que en aquest any que hem passat tots
els catalans hem escrit més cartes que en la
resta de la nostra vida.” Les cartes, tant per als
catalans de l’exili com per als de l’interior, re-
collien els patiments, els anhels i les il·lusions
tenyits d’enyorança, i de retruc es convertien
en un conjur a l’esperança i al retorn.

Avui aquelles cartes perso-
nals d’exiliats i represaliats,
així com els articles apare-
guts a la premsa de l’exili, són
d’un gran interès testimonial
perquè esdevenen un contra-
punt al relat històric d’una
època i al procés d’expatria-
ció que van protagonitzar
milers de catalans a partir del
1939. Però també serveixen
per redibuixar personalitats
que es van significar en la po-
lítica i la cultura, com és el cas
de Rafael Tasis.

Això es veu clarament a Les
raons de l’exili (Cossetània,
2012), un recull de trenta-
dos articles que Tasis va es-
criure a la premsa catalana
d’exili entre el 1939 i el 1948,
quan residia a París. Aquesta
recuperació de material lite-
rari s’afegeix al recent Diari
íntim (Acontravent, 2011) i als dos epistola-
ris amb Xuriguera i Calders: L’espantós és el
buit, el desert. La correspondència entre Rafael
Tasis i Ramon Xuriguera (Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2010) i Fe de vida.
Cartes a Rafael Tasis (Acontravent, 2012).

Aquests articles permeten conèixer el pen-
sament de Tasis, un catalanista de pedra pi-
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cada i de fermes conviccions moderades i li-
berals. Però també plasmen l’obsessió pel re-
dreçament cultural de Catalunya, que per
Tasis passava per la responsabilitat indivi-
dual i la unitat dels catalans. La idea de la
continuïtat la creia cabdal, perquè després de
la trencadissa de l’exili calia protegir la llen-
gua i la cultura com a llegat de futur, i això
volia dir editar llibres i revistes en català, com
deixà escrit a Els drets de l’esperit: “Una cultu-
ra nacional no pot morir, si al darrere hi ha

un poble disposat a
viure.” I hi afegia: “Un
llibre en català és una
batalla guanyada con-
tra Franco. És un acte
de fe en Catalunya. En
l’acció decisiva per
alliberar el nostre po-
ble, l’arma de la llen-
gua ha d’ésser una de
les més eficaces.”
    Tasis sabia que l’exi-
li implicava provisio-
nalitat i per això de-
fensava fermament el
retorn, per crear es-
tructures culturals, fa-
cilitar l’arrelament a
Catalunya i evitar que
l’exiliat ho acabés fent
a fora i no tornés a la
pàtria. Aquestes qües-
tions són abordades
en la seva Carta a un

exiliat, un document inèdit que complemen-
ta els articles, i en el qual també argumenta
què va significar la diàspora, els problemes
del retorn i l’actuació conjunta de l’exili polí-
tic i cultural. La lectura del llibre ens redesco-
breix l’exili català i el pensament d’un perso-
natge clau en la nostra història literària i cul-
tural. ❋
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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

Investigació des del més enllà
a londinenca Rosamund Lupton
(1964) va debutar fa dos anys amb
Hermana que, a més de vendre’n mig

milió d’exemplars només al Regne Unit, va
rebre molt bones crítiques. Aquest llibre era
un thriller policíac narrat amb ritme, amb
un estil cuidat, una psicologia de personat-
ges elaborada i un bon final. Ara ens presen-
ta Después, que aprofitant l’embranzida de
l’anterior ja s’ha traduït a 22 llengües, se
n’han venut 200.000 exemplars en pocs me-
sos i ha obtingut desenes d’elogis públics.

Perquè la novel·la ens funcioni hi hem de
fer una concessió: entrar en el joc de creu-
re’ns l’estat extracorpori de la protagonista
que ens narra la història i acceptar que pot
veure tot el que envolta el seu cos en coma,

L en un hospital. A més, acompa-
nyada de la filla, que també llui-
ta entre la vida i la mort.

Grace, una mare de família
amb dos fills (com Lupton), res-
cata la seva filla (que fa suplèn-
cies de mestra) d’un incendi a
l’escola on el fill petit encara es-
tudia. Mare i filla estan vives,
però en estat molt greu. A l’hos-
pital, on s’ambienta gairebé tota
l’obra, hi desfilen el marit, una
cunyada policia, una amiga, la
mare de Grace... Ella acaba
comprenent que l’incendi va ser
provocat i, a més, que pretenien
eliminar la filla. I aquí ho deixo.

El ritme és constant però molt
pausat, l’estil, una mica més pre-
visible, i la trama no provoca la
mena d’addicció de l’anterior,
fins i tot es pot fer una mica re-
iterativa. En el que sí que Lupton
torna a jugar bé és en la psicolo-
gia dels personatges i, en concret,
en els sentiments maternals –en-
cara més enfortits des de la mena
de llimbs en què es mou–, en què
pot veure-ho i escoltar-ho tot,
però no pot tocar la seva estima-
da família. Que no els pugui to-
car no vol dir que no els pugui
ajudar. De mare només n’hi ha
una i la Grace és de les millors. ❋
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