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E
n l’advertiment previ
a Els fugitius i La fam i
les fúries, les dues
parts diferenciades
de la peculiar barreja

que Benguerel va fer conèixer
el 1969 sota el títol Els vençuts,
la qüestió del gènere narratiu
es resol amb una invocació a
participar i a contribuir des de
la literatura en la incerta acu-
mulació de la memòria col·lec-
tiva, la qual s’empara en una in-
citació de Jaume Vicens Vives al
pròleg de Notícia de Catalunya,
després de la justificació de la
manera d’abordar l’exili viscut
el 1939: “Aquest llibre, que
conté una abundant exposició
d’experiències personals i les
d’un parell d’amics meus, par-
ticipa, al meu entendre, de la
novel·la, la crònica, la història”.

No gaire després Benguerel
va publicar Memòries 1905-1940
(1971), un volum en què que-
dava clar que el fragment d’ex-
periència personal relatat a Els
vençuts era el que corresponia si
fa no fa a la primera part, en
què un grup d’escriptors,
intel·lectuals i polítics empre-
nen l’èxode des de Barcelona en
cotxes i camions mentre la po-
blació passa esmaperduda i a
peu pels marges de les vies. La
sensació de derrota i de ruptu-
ra irreversible es barreja amb el
sentiment de culpa pel privile-
gi de la minoria. L’exili poste-
rior, la distància física i moral
amb els més íntims, i sobretot
l’absència d’experiències com-
partides amb els que resten a
dins, obliga a reviure l’episodi
entre el dol i l’estranyesa, però
les constriccions i les conven-
cions de l’ofici permeten re-
baixar la rauxa fins a una so-
brietat gairebé glacial, més
propera a la crònica i a la his-
tòria que a la novel·la en pri-
mera persona.

ELS PASSATS COMPARTITS
La responsabilitat contreta de
relatar un dels capítols més im-
pressionants de la història re-
cent –“Havíem perdut una guer-
ra ignominiosa, monstruosa, i
ara, de segur que buscarien el
sistema de destruir el nostre re-
cord”– fa que l’impuls moral de
preservar-ne els trets se sobre-
posi a la necessitat de retro-
bar-se endins, entre l’angúnia
i la recança, des del buit dels
passats compartits que provoca
el retorn amb els de casa. Ben-
guerel acostumava a revisar pa-
pers antics, a refer i a retocar
originals. Una versió inicial d’Els
fugitius havia aparegut el 1955,
però més enllà dels capítols su-
primits, esmenats, afegits i re-
estructurats quinze anys més
tard, va creure que havia d’allar-
gar el testimoniatge amb una
segona part en què corregís
l’error comès “de no entrar als
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Q
uan Sebastià Sorri-
bas (Barcelona,
1928) i Josep Vall-
verdú (Lleida, 1923)
van publicar, l’abril
del 1969, les ara cè-

lebres novel·les Viatge al país dels
lacets i Rovelló, a La Galera, ales-
hores gairebé l’única editorial
catalana especialitzada en lli-
bres per a infants i joves, la hu-
manitat encara no havia posat
el peu a la Lluna. Faltaven uns
mesos perquè aquesta efemèri-
de fos rebuda amb un somriu-
re de dubte –la televisió sempre
diu mentides– i amb un total
escepticisme, i en blanc i negre,
per la societat del moment. No
sé si, arran d’aquesta sotragada
en les possibilitats dels avenços
dels terrícoles, tant Sebastià
Sorribas com Josep Vallverdú
van publicar posteriorment
novel·les relacionades amb

l’espai com ara Els astronautes del
Mussol (Sorribas) i Nàufrags a
l’espai (Vallverdú).

Ve a tomb fer aquesta refe-
rència perquè, ara fa 35 anys,
dos dels autors més veterans de
l’actual literatura catalana per
a infants i joves no s’estaven de
pouar en temàtiques que esti-
guessin al dia del que passava
al món. En aquell moment, el
que Sebastià Sorribas i Josep
Vallverdú no es podien imagi-
nar, a pesar que l’home –encara
no s’havia publicat tampoc el
llibre d’estil del govern català
sobre la terminologia de gène-
re– hagués deixat la seva pet-
jada sobre el que semblava un
cràter lunar, és que, d’aquelles
dues novel·les, els lectors de
trenta i tants anys després po-
drien retrobar-ne els personat-

ges literaris, ara, enllaunats en
còmodes devedés, en episodis
adaptats, amb noves i revisades
aventures, en tres llengües al-
hora per triar i practicar (cata-
là, anglès i castellà) i amb ma-
terial complementari sobre els
personatges, sobre coneixe-
ments al voltant de l’argument
i altres curiositats.

És un fet que la televisió, en
aquest cas TV3, ha facilitat que,
un cop estrenades les adapta-
cions de les sèries d’animació,
s’hagi pogut passar al devedé,
però també és un fet que sense
la primera matèria –les apa-
rentment inofensives històries
de Sorribas i Vallverdú dels
anys 60–, les actuals versions
D’Ocon Films, amb un equip
nou de guionistes, tampoc no
haurien fet possible la conso-

lidació audiovisual del que
semblaven personatges desti-
nats a viure per sempre més en
paper.

Així com la sèrie Rovelló, ba-
sada en la novel·la de Josep Vall-
verdú, ja fa uns mesos que cir-
cula en devedé, darrere seu ha
seguit Lacets, una versió que
D’Ocon Films ha fet de Viatge al
país dels lacets, de Sebastià Sor-
ribas. És important remarcar
que es tracta de versions lliures,
renovades, que mantenen l’am-
bientació, donen vida al pai-
satge, cos i color als personat-
ges, que respecten la majoria de
topònims i noms de fonts lite-
raris de les novel·les originals,
però que s’adapten a les inqui-
etuds de la societat actual i, so-
bretot, de la societat més jove,
que se suposa que és la poten-
cial consumidora de les versi-
ons en devedé.

RECORREGUT A LA INVERSA
D’Ocon Films, com acostuma a
passar en molts casos d’adap-
tacions audiovisuals, actualit-
za tant l’argument com els per-
sonatges i aconsegueix que, de
dues novel·les que porten tan-
tes edicions com anys de ba-
gatge en resultin dues possibi-
litats de fer el recorregut a la
inversa: del suport audiovisual
–segurament el primer al qual
arriben ara els usuaris joves– al
suport llibre.

I aquest recorregut es fa
sense problemes de desajusta-
ment perquè, ja fa 35 anys,
tant Sorribas com Vallverdú
–cadascun amb el seu particu-
lar estil– tenien la convicció,
com es constata si se’n fa una
relectura distanciada ara, que
les seves novel·les potser no
traspassarien fronteres físi-
ques, per les circumstàncies de
tots sabudes, però sí que tras-
passarien les fronteres genera-
cionals sense necessitat de vi-
sats ni passaports.

Josep Vallverdú és l’autor de ‘Rovelló’
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abominables camps de concen-
tració de França”. És possible
que la segona part d’Els vençuts
correspongui a les experiències
relatades pel parell d’amics, i
que, en voler donar la xifra exac-
ta dels diversos exilis, utilitzés
l’episodi oprobiós com a matè-
ria narrativa per fer transcendir
la crònica personal o de petit
grupet que el precedia.

I el cas és que no només se’n
va sortir, sinó que va encertar-la
en escollir un dels episodis més
foscos i fatals de la vergonya
col·lectiva que va suposar la fu-
gida a França de milers i milers
de desemparats. La trama és mí-
nima i morosa, però transmet la
solitud resignada d’una majoria
abatuda; la desolació de l’esce-
nari, el camp de Saint-Cyprien,
amb una platja convertida en
formiguer de refugiats desfets
que han abdicat de gairebé tot,
sense família ni casa ni país, és
d’una eficàcia que fa escruixir;
les escenes escassegen, però n’hi
ha algunes en què la fam i la fo-

llia més ferotges, els ultratges i
les humiliacions, encenen els
habituals aldarulls entre deses-
perats. Benguerel, això no obs-
tant, evita la truculència amb la
mateixa distància de crònica de
la part autobiogràfica, si bé els
detalls significatius, la disente-
ria comuna, la immundícia a les
cares peludes i xuclades, els en-
tenebrits que són castigats dins
d’uns sots sinistres quan tracten
de fugir, o els que planegen su-
ïcidar-se i acaben acovardits da-
vant del mar, fan que la narra-
ció no només sigui vàlida i
veraç, sinó que esdevingui me-
tàfora dels buits silenciats de
l’exili.

CENTENARI DEL NAIXEMENT
La celebració del centenari del
naixement de Benguerel, un
dels prosistes i professionals
més ben preparats de la litera-
tura catalana del segle XX, obli-
ga a pensar en la generació es-
capçada dels Bartra, Riera
Llorca, Artís-Gener, Sales i De

Pol, entre molts altres. La recu-
peració d’una obra tan emble-
màtica com Els vençuts no podia
ser més oportuna.

Se’n parla fins a l’abús, de la
recuperació de la memòria, però
la realitat és la mateixa de sem-
pre: no només han hagut de pas-
sar tres dècades perquè els pa-

pers arnats de Salamanca,
l’arxiu de la repressió i el geno-
cidi, tornessin tristament als
seus propietaris, no només s’ha
hagut de tolerar des de la Tran-
sició que els vencedors envellis-
sin tranquils des de la impuni-
tat dels abusos comesos –no s’ha
jutjat ni es jutjarà mai cap cri-
minal, no s’ha exigit el penedi-
ment públic ni s’ha reprovat
mai prou a ningú, per no ofen-
dre, per no obrir ferides, etcètera–,
sinó que les noves generacions
han crescut dins d’un sistema
educatiu i d’un espai social en
què la memòria es relaciona amb
els missatges del mòbil o el disc
dur de l’ordinador.

I potser per tot això les pel·lí-
cules i les novel·les de més èxit
sobre la Guerra Civil han tendit
a reduir o a baratar el dolor de
la tragèdia fins a confondre
certa necessitat d’oblit amb la
justícia i el perdó. Les dues ci-
tacions triades per Benguerel a
l’hora d’encapçalar la segona
part d’Els vençuts, titulada 1939
(1973), podrien ser-ne el con-
trapunt: la primera, de Titus
Livi, diu que “cap crim no es
funda en la raó”; la segona,
d’Horaci, és una interpel·lació
al lector: “Qui fuig del seu país,
de si mateix no fuig?”.

Lacets i rovellons en
conserva de devedé
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