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Sebastià Gasch narra la seva fugida de Barcelona

Elogi de l’esbós
A S S A I G

E V A C O M A S

Sebastià Gasch, Etapes
d’una nova vida. Diari d’un
exili. Quaderns Crema.

Barcelona, 2002.

C
aptivat per l’es-
bós, l’escriptor vi-
enès Stephan
Zweig explica a
les seves memòri-

es que va passar-se mitja
vida recorrent subhastes
amb l’objectiu de reunir
una gran col·lecció de pri-
mers assajos de grans obres
d’art, des de dibuixos i
provatures de Leonardo da
Vinci fins a manuscrits de
Goethe. Lluny de conside-
rar-lo només com una pri-
mera forma imperfecta de
composició artística, l’es-
bós representava, per a
Zweig, no menys que la
gènesi on es podia detectar
l’autèntic geni, perquè s’hi
retratava la fugacitat i la
força de l’instant que l’ar-
tista pretenia capturar.

Les pàgines del diari que
Sebastià Gasch va escriure
en la seva partida cap a
França al final de la Guerra
Civil contenen precisa-
ment aquesta aroma de
creació improvisada,
aquest esbós genuí que
Zweig tant perseguia. Amb
una redacció de pinzellada
ràpida, eficaç, gairebé im-
pressionista, la ploma de
Gasch retrata els primers
set mesos d’exili que, a
partir d’una fugida atrope-
llada de Barcelona, el van
portar a recórrer una Giro-
na atapeïda, un mas pu-
trefacte vora la frontera, un
Perpinyà confortable, una
Tolosa gairebé luxosa, un
castell de Roissy convertit
en camp de concentració i,
finalment, l’esclat exube-
rant i fastuós de la ciutat de
París.

Inèdita fins ara, la nar-
ració personal d’aquest vi-
atge surt a la llum en una
cuidada edició de Qua-
derns Crema que porta per
títol Etapes d’una nova vida.
Diari d’un exili i comple-
menta la reedició d’ara fa
un any del diari París, 1940.
Amb aquesta nova obra
s’obté la possibilitat de
fruir de l’escriptura en for-
ma de diari, un gènere que,
igual que l’epistolar, ha
tingut poca tradició en els
països que, com el nostre,
van romandre immunes
als efectes del protestantis-
me i la Il·lustració. Entre
altres, va ser aquesta una
de les causes que ens van
acabar privant de la litera-
tura del jo, tan extensa als
països anglosaxons, i que

només va prendre volada
en llengua catalana gràcies
als dietaris d’escriptors
dels anys 20 i 30, com ara
Josep Maria de Segarra, Jo-
sep Pla i Gaziel.

Excel·lent crític d’art i
espectacles, Sebastià Gasch
(1897-1980) pertany també
a aquesta tradició, i a les
pàgines del seu diari es pot
resseguir la crònica d’un
dels moments més dramà-
tics de la seva generació.
Escrit entre gener i juliol
del 1939, el seu testimoni
ofereix una qualitat re-
marcable: la capacitat de
saber mirar, una capacitat

de ben segur accentuada a
força de fer de cronista i
articulista des del 1925 a la
Gaseta de les Arts, La Veu de
Catalunya, L’Amic de les Arts,
La Nova Revista i La Gaceta
Literaria, entre d’altres pu-
blicacions. Aquesta mirada
periodística amb la qual
observa i consigna les di-
verses etapes del seu exili,
aquest sentit de transcen-
dència que el fa córrer als
bars per devorar els diaris
que anuncien l’inici de la
Segona Guerra Mundial, no
li impedeix, no obstant,
d’oferir un relat intens en
primera persona copsant
tots els alts i baixos del seu
estat d’ànim.

GASCH ALS 40 ANYS
En efecte, amb aquest die-
tari a la mà tenim l’opor-
tunitat de conèixer més a
fons la personalitat, de ve-
gades solitària, de vegades
sensible, de vegades entu-
siasta, de Sebastià Gasch a

l’edat de 40 anys. En
aquests papers, se’ns pre-
senta sovint com una àni-
ma insatisfeta que, després
d’haver dipositat il·lusions
en l’arribada a una nova
ciutat francesa, al cap de
pocs dies se li fa irrespira-
ble, cau en la desmoralit-
zació i no pensa més que a
fugir: “A mi, sedentari in-
subornable que feia anys i
panys que no em movia de
Barcelona i que buscava
mil i una excuses per tal de
no acceptar les poques in-
vitacions que em feien per
a anar a passar uns dies a
fora, a mi, d’ençà que he

sortit del meu país, em de-
vora l’afany de partir. D’a-
quell partir que només co-
neixia a través de la litera-
tura”.

L’exili de Gasch a terres
franceses està constant-
ment envoltat de nostàlgia.
Cada carrer, cada cafè, cada
melodia li recorda la seva
ciutat: “El que enyoro, i de
valent, és Barcelona. El re-
cord de Barcelona continua
torturant-me. Mari Crû, la
inoblidable cançó que he
sentit per ràdio al Café de
l’Avenir, m’ha fet naufra-
gar en una nostàlgia finís-
sima que no té preu”. Poc
ajuden els seus companys
catalans a reconfortar-lo.
Havent-se embarcat en la
fugida amb diversos es-
criptors com ara Francesc
Trabal, Armand Obiols, Jo-
an Oliver, Lluís Montanyà i
Pere Calders, en ocasions
decideix aïllar-se perquè
no pot suportar les seves
burles.

Aquesta necessitat de so-
ledat, aquesta evasió que
sovint obté a través de la
lectura, contrasta amb la
part final de l’obra. Efecti-
vament, el passatge en què
el diari adquireix una
emoció més viva és preci-
sament aquest, on en for-
ma de crònica trepidant
Gasch narra les seves dues
primeres estades a París. De
manera paradoxal, el dra-
ma de l’exili li ha donat
l’oportunitat de fer realitat
una de les seves grans il·lu-
sions: visitar la capital del
music-hall. Aquella ciutat
ideal, de la qual fins ara
només ha parlat per refe-
rències a les crítiques ar-
tístiques, se li ofereix ara
als seus ulls com un im-
mens aparador de sensaci-
ons apassionants que no li
deixen temps ni per dor-
mir. L’espectacle de ball a
la sala Tibarin, les conver-
ses al Café Graff, les passe-
jades per Montmartre, els
números de la revista del
Folies li causen una im-
pressió tal que no és ago-
sarat pensar que el record
d’aquestes primeres visites
a París va significar un
punt de referència en la
seva posterior carrera de
crític d’espectacles a la re-
vista Destino, un cop tornat
a Barcelona.

ELS AMICS DE PARÍS
Però no tan sols la vida
nocturna capta l’atenció de
Gasch a la capital francesa.
París és ple de cares cone-
gudes i personatges admi-
rats. Hi retroba Joan Miró,
un dels seus pintors predi-
lectes sobre el qual va es-
criure el seu primer article,
visita el pis de Josep Maria
de Sagarra, conversa amb
el ballarí Salvador Font i,
impressionat, coneix un
Pablo Picasso “d’indumen-
tària descurada, amb un
barret suat, més petit del
que m’imaginava, parlant
sense gaire accent un cata-
là barceloní, senzill i ama-
bilíssim”.

Amb tot aquest recull
d’experiències, Etapes d’una
nova vida. Diari d’un exili és
una narració palpitant,
una crònica precipitada i
viva, un testimoni que no
només mostra les misèries
de la guerra, sinó que, amb
la seva ploma experimen-
tada, ofereix una crítica
dels espectacles i les nits
parisenques. En definitiva,
és un relat en el qual te-
nim la possibilitat d’ob-
servar un tros de vida de
Sebastià Gasch dibuixada
amb traços ràpids i perso-
nals com només pot suc-
ceir en l’esbós d’un geni
artístic.

A S S A I G

La mística
de la muntanya

A R N A U C Ò N S U L

Eduard Sallent, Mentre hi hagi llum. Tragèdia
al Nanga Parbat. Desnivel Ediciones.

Madrid, 2002.

É
s una sort que Eduard Sallent no
sigui escriptor. Ara bé: cal agrair-li
la seva afició literària, aquell cuc de
tants mortals que ens fa enfrontar
a un paper en blanc per evocar-hi

vivències, pensaments i dubtes, amb la in-
tenció de trobar-te i entendre una mica mi-
llor la pròpia complexitat. Fruit d’aquesta
dèria va néixer el volum que ens ocupa, relat
d’una expedició amb final tràgic al Nanga
Parbat, un dels vuit mil amb més mística de
l’Himàlaia. Però no es tracta d’un llibre de
muntanya més, d’un altre diari benintenci-
onat sobre les dificultats d’una expedició
alpinista o d’una crònica de records i de re-
flexions sobre l’èpica de l’escalada. En tot
cas, aquests temes hi apareixen per defecte,
perquè es troben indefectiblement lligats a
les expedicions muntanyistes; l’essencial, en
aquest llibre, és el batec humà, l’aventura de
quatre catalans i un romanès enfrontats a
una de les ascencions més difícils –tècnica-
ment parlant– de l’alpinisme i, sobretot, al
capritx d’un destí que els fa pagar massa
cara la seva gosadia. No es poden incomplir
certes normes a més de vuit mil metres
d’altitud: cal vèncer les temptacions, aparcar
la vanitat i acceptar la derrota. Encara que el
cim sigui a tocar...

EUFÒRIA, ANGOIXA, AMISTAT, ODI
Vet aquí els protagonistes autèntics del relat
d’Eduard Sallent: l’eufòria, l’angoixa, la for-
talesa mental, l’egoisme, l’amistat, l’odi i els
diferents sentiments que es desperten entre
els membres d’una expedició que es torça
just després de fer cim. El gran encert de
l’autor és presentar-ho en primera persona
del present d’indicatiu: el jo que narra és,
encara, a la muntanya, i pateix, gemega,
plora i es desespera en directe, i el lector és al
seu costat quan ha de fer un bivac, sol, a
7.800 metres d’alçada i el fred, l’altitud i la
falta d’aliments li distorsionen la realitat i li
ocupen la imaginació. Conscient de la raresa
del recurs, Sallent cita el seu mateix diari
amb la intenció de distanciar-se’n, és clar: no
es tracta de recuperar els escrits fets des de
la confortabilitat d’una tenda, sinó de reviure
l’expedició gairebé segon a segon, d’arribar a
fer creure al lector que no se’n sortirà, que la
meta és massa lluny i les contrarietats massa
grans. I ho aconsegueix: el tremend esforç de
sinceritat amb què Sallent descriu els seus
moments de debilitat o la roïnesa d’alguns
companys et traslladen a l’infern blanc en què
es converteix el descens fins al camp base,
mantenint viu l’interès per una història que
sembla única i irrepetible. L’autor, justament,
no copia cap model, va a la seva sense preju-
dicis: no fa gaire cabal de les pròpies man-
cances lingüístiques, ni renuncia a llicències
poètiques quan ho creu oportú. Un escriptor
d’ofici s’hi hauria remirat tant que potser
hauria restat al conjunt la frescor que desprèn,
la seva innocència.Dit això, pot resultar massa
fàcil tancar l’escrit posant en relació la punta
de rebel·lia i la candidesa de l’escriptor i de
l’alpinista, tenint en compte que el Nanga
Parbat va ser el bateig d’Eduard Sallent per
sobre dels vuit mil metres. Per tant, tan-
quem-ho recordant la humanitat de l’obra. Si
no fos un relat real, Mentre hi hagi llum seria
una novel·la densa, en què les tensions van in
crescendo i les forces in diminuendo entre un
grup d’amics derrotats per la magnitud de la
muntanya, i condemnats a inventar-se cons-
tantment motius per sobreviure.


