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B
enguerel, Rodo-
reda, Carner, Oli-
ver, Riba, Sales,
Trabal, Calders,
Guansé... Tots

comparteixen tres adjec-
tius: vençuts, refugiats i exi-
liats. Fins al 29 de gener la
mostra Literatures de l’exili
(Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona)
convida a descobrir què va
representar per al col·lectiu
intel·lectual català la pèrdua
de la Guerra Civil i la poste-
rior diàspora motivada per
la Segona Guerra Mundial,
que va acabar en un exili al-
guns cops curt, en la majo-
ria de llarga durada, i en
algun cas, com els de Trabal
i Jordana, sense tornada. La
mostra ha estat comissaria-
da pel crític literari Julià
Guillamon, responsable de
reconstruir les històries
dels escriptors exiliats; el di-
rector, guionista i traductor
Joaquim Jordà, que s’ha
passejat, càmera en mà, per
diversos indrets de l’exili, i
l’artista Francesc Abad, que
en firma les instal·lacions.

Sortida d’un encàrrec de
l’Any del Llibre, Literatures
de l’exili s’inscriu en la ten-
dència de la cultura europea
occidental de revisar el pas-
sat i la memòria i busca cri-
dar l’atenció sobre un seguit
de llibres fruit d’una con-
juntura històrica determi-
nada però d’innegable valor
literari. La marxa cap a
l’exili, la tornada a Catalu-
nya, les aportacions literà-
ries i la valoració d’aquestes
figures són algunes de les
qüestions que planteja.

“Avel·lí Artís Gener, Tís-
ner, i Xavier Benguerel no
parlaven mai de l’exili per-
què l’exili no havia estat una

experiència positiva, el seu
record representava un es-
tigma, una ditada vergo-
nyant”, escriu Julià Guilla-
mon al catàleg de la mostra.
L’exili va començar el gener
del 1939, quan les tropes de
Franco estaven a punt de
prendre Barcelona i molta
gent es va enfrontar al dile-
ma de marxar o quedar-se.
En un primer moment, es
va plantejar com una situa-
ció de curta durada, tutela-
da per la Generalitat, a tra-

Vençuts, refugiats
i exiliats

vés de la creació d’una xarxa
de refugis per a intel·lectuals
destinada a evitar la disper-
sió i a mantenir una certa
continuïtat. Però l’esclat de
la Segona Guerra Mundial
va trastocar aquests plans i
es va haver de recórrer a so-
lucions individuals. La prin-
cipal va ser la diàspora, amb
dos grans centres d’acollida,
Mèxic i Xile. Dos països en
els quals els escriptors van
seguir evolucions i estratè-
gies diferents.

Sobre la mostra del CCCB

Així, mentre que a Xile el
grup liderat per Trabal va
mostrar de seguida la seva
voluntat d’incidir en la vida
cultural del país que els
havia acollit, a Mèxic el
col·lectiu català es va dis-
persar més, no hi va haver
tanta relació amb la gent del
país, afirma Guillamon. A
més, mentre Xile tenia una
alta societat molt més euro-
peitzada, a Mèxic la pròpia
idiosincràsia del país va pro-
vocar en els catalans un xoc

no dir definitiu. I tampoc en
aquest moment es pot par-
lar d’una sola reacció. Així
“mentre Trabal es va enfon-
sar en una profunda de-
pressió, Tísner es va adap-
tar de seguida al món mexi-
cà. També Bartra va
connectar molt amb joves
poetes mexicans i va parti-
cipar activament en el món
cultural de Mèxic”, explica
el comissari de la mostra.
Pel que fa a Calders, “hi ha
una part de mite en la seva
inadaptació al món cultural
mexicà”. Tot i això, sempre
van pensar a tornar. Les
raons? No tenia sentit, al
Mèxic dels anys 60, publicar
llibres en català quan ho po-
dien fer aquí. I hi havia una
certa por a l’americanitza-
ció dels seus fills adoles-
cents. El motiu principal,
per Guillamon, és que eren
“escriptors, la seva feina era
escriure i publicar llibres, i
creien que podien fer vida
d’escriptors aquí”.

Així com la sortida va ser
massiva, la tornada va ser
esglaonada. I segons el mo-
ment en què es va produir la
rebuda va ser diferent.
Riba, que va tornar de se-
guida, es va convertir en un
motor de la resistència. Una

La Guerra Civil va portar molts escriptors catalans a l’exili ● El que va
representar per als autors i per a la literatura catalana es pot descobrir en la
mostra ‘Literatures de l’exili’, al CCCB, i la selecció de textos publicada per
Galàxia Gutenberg/Cercle de Lectors ● Matilde V. Alsina

Lamajoriade
llibres sobre l’exili
es vanescriure
després, en
el retorn

cultural que es va expressar
en perplexitat i sorpresa.
“Això sense comptar –con-
tinua Guillamon– que els es-
criptors que van anar a Xile,
Trabal, Benguerel, Guansé i
Jordana, ja havien fet car-
rera abans de l’exili, mentre
que els de Mèxic, Artís, Cal-
ders i Bartra, no”.

Al final de la Segona
Guerra Mundial, aquest
col·lectiu d’escriptors va
haver d’assumir que l’exili
seria de llarga durada, per

El Grup Pont Blau
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Si bé la rebuda va ser va-
riada, el tracte donat a
aquests escriptors va ser
unànime: els consideraven
una nosa. Segons Guilla-
mon, “hem oblidat que
Franco va guanyar la guerra
i, en el fons, vivim en un
règim hereu de Franco. El
món d’abans de la guerra va
desaparèixer. Els que van
tornar als 60 eren una nosa.
Tornava la consciència críti-
ca, una veu que feia nosa als
franquistes perquè eren
molt radicals, com ara l’Oli-
ver, que no entenia els tripi-
jocs polítics que calia fer. I el
franquisme es va infiltrar
molt en la societat catalana.
Per tots hi va haver un xoc
molt important i tots, ex-
ceptuant potser el cas d’en
Benguerel, van acabar fent
una vida molt fugitiva: la Ro-
doreda a Romanyà, en Sales
al Carmel, en Riera i Llorca,

El pas fronterer del Pertús. Agustí Bartra i Anna
Murià a l’Havanna el 1946. Avel·lí Artís Gener,
‘Tísner’, a Teotihuacan el 1942. Francesc Trabal,
relaxat, estirat en una gandula.

cosa semblant va passar
amb Joan Oliver, un dels pri-
mers a tornar (1948) del
col·lectiu instal·lat a Xile,
que va tenir un paper molt
actiu com a activista i editor
als anys 60. En canvi, quan
Calders va tornar “ningú li
va fer gaire cas. No es va co-
mençar a reivindicar fins a
Antaviana, perquè la litera-
tura imaginativa que feia no
interessava en aquells
temps. Als 60 triomfava
més l’Oliver, que feia una po-
esia compromesa”, comen-
ta Guillamon. Un altre cas
és el de Benguerel, que va
tornar el 1954 després que
el laboratori que havia mun-
tat a Xile li permetés una cò-
moda posició econòmica. La
seva carrera literària va
prendre embranzida a par-
tir de la creació del Club dels
Novel·listes, i va culminar
amb el premi Planeta, el
1974, per Icària, Icària.

Un cas a part és el de
Francesc Trabal. “Si en Tra-
bal hagués sobreviscut, la
seva obra s’hauria recupe-
rat molt abans”, explica el
comissari de la mostra. La
història de Trabal dóna una
visió en profunditat del que
és l’exili. I cada època en tria
el que més li interessa. “Ara
els que fascinen són els fra-
cassats, els que van ser en-
golits per l’exili, com ara
Trabal i Obiols. En canvi, als
anys 60-70 no convenia
mostrar que hi havia gent
que havia estat engolida per
l’exili. Aleshores interessa-
va més l’arribada de Bartra
a Barcelona i ara la tragèdia
de Trabal o un personatge
com Jordana. Per això hem
tractat de manera especial
aquestes dues figures a la
mostra”, diu Guillamon.

mig furtiu a Pineda. Aques-
ta gent era incòmoda i no sé
fins a quin punt se’ls va fer la
justícia que es mereixien.
Encara ara és incòmoda. La
gent creu que no cal reme-
nar tot això. No sé fins a
quin punt hem assumit el
que va representar la Guer-
ra Civil”.

Independentment del
tracte als autors, a aquesta li-
teratura no li falten mèrits.
La literatura catalana dels
anys 30 era totalment mo-
derna. L’exili hi va introduir
temes contemporanis com
ara el desarrelament, el xoc
cultural i la topada amb
l’altre que potser haurien tri-
gat més a arribar. “El fet de
marxar va obligar a introdu-
ir temes que no haurien exis-
tit. Penso en en Guansé, a
Xile, recreant la Barcelona
dels anys 30. Aquest senti-
ment de distància és tant

fruit de la guerra com de
l’exili”. També s’ha de tenir
en compte que la majoria de
llibres de l’exili es van es-
criure després, en el retorn,
fet que va néixer de la neces-
sitat d’explicar què van ser
aquells anys d’exili. Una part
de la producció és testimoni-
al, com ara Els vençuts, de
Benguerel, però no tota. I
més enllà del testimoni té
valor literari, “com ara una
novel·la de Riera Llorca
sobre els europeus del
Carib”. Per Guillamon, “hi ha
mil coses de la Rodoreda que
no s’entenen sense l’exili. En
els contes, a part de la temà-
tica, hi ha un clima molt es-
pecial, una estranyesa.
També la visió de la Barcelo-
na d’abans de la guerra, com
ara a La plaça del Diamant,
que, segons el meu punt de
vista, té molt a veure amb
aquesta visió de l’exili”.

Deia Xavier Benguerel
que de l’exili no hi havia tor-
nada. Segons el comissari de
la mostra, “el que no es pot
negar és que van quedar
molt marcats per l’experi-
ència. Perdre la Guerra Civil
va ser un cop terrible del
qual el país no s’ha recupe-
rat”. Per Guillamon, que
amb Joaquim Jordà va res-
seguir les empremtes de
l’exili i va fer un seguit d’en-
trevistes amb familiars dels
escriptors per confegir el ca-
tàleg de l’exposició, “la gent
que ha viscut sempre aquí
s’hi ha anat acostumant. Els
fills de l’exili no són així.
Han viscut amb uns valors
diferents, han preservat els
ideals de la Barcelona repu-
blicana. Són gent molt ínte-
gra. Potser per força. Potser
perquè no han tingut la
pressió d’acostumar-s’hi”.

“Els nostres
savis”

Parlem-ne

No voldria que passés el 2005
sense comentar un article de
diari que va publicar Pompeu
Fabra enguany fa un segle. Es ti-

tulava “Les tres preteses lleis d’escurça-
ment, de distinció i d’eufonia” (recollit des-
prés amb el títol “Els nostres savis”) i era
una contundent “peça de convicció” del
nostre primer lingüista. La gràcia dels veri-
tables savis (dels que “saben” de debò la
cosa de què parlen) és que presenten el
tema amb una simplicitat admirable, mal-
grat que el tema hagi fet ballar el cap a
algun altre pseudosavi.

El pare Jaume Nonell havia publicat di-
versos tractats de gramàtica catalana i per
explicar l’evolució de les formes llatines fins
a les catalanes s’havia inventat “les très
lleys fonamentals de nòstra morfologia”. (I)
La llei d’escurçament fa caure totes les de-
sinències llatines (-a, -am, -as, -at, -ant, -it,
-um, -us, etc.), de manera que el present
d’indicatiu del verb amo (1 amo, 2 amas, 3
amat, 4 amamus, 5 amatis, 6 amant) dóna
1 am, 2 am, 3 am, 4 amam, 5 amat, 6 am.
(II) La llei de distinció acut en socorriment
de les formes produïdes per la primera llei
que siguin “confuses”, ambigües, però ho fa
sense norma fixa, a l’atzar; per exemple,
tres d’aquelles formes continuen canviant
així: 2 ams (i després ames), 3 ama i 6
amn; i així mateix, fill (resultat de filius i de
filia, per la primera llei) adquireix una a en
el femení (filla) per distingir-se del mascu-
lí. (III) La llei d’eufonia remeia les formes
difícils de pronunciar produïdes per les lleis
anteriors: 6 amn esdevindrà amen, i templ
i viatg esdevindran temple i viatge. L’autor,
cofoi, explotarà l’invent en totes les seves
obres, i el seguirà un altre gramàtic no
menys irresponsable, Marià Grandia.

¿I per quina raó, els intercepta Fabra, les
paraules llatines candela i poena no donen
candel i pen (amb caiguda de les desinènci-
es) sinó candela i pena, si no es confonen
amb cap altra paraula ni necessiten la vocal
final per poder-se pronunciar? ¿I per què vi-
aticus no va donar viatx (com despatx,
etc.) sinó viatge? ¿I per què aquella forma
amn va donar amen (amb e interior) i no
pas amne (amb e final, com himne o tem-
ple)? Simplement, Nonell i companyia sa-
bien vagament que les desinències llatines
sofrien caigudes en l’evolució cap al català,
i d’això en deien llei; però Fabra els diu que
un fenomen no es pot anomenar llei men-
tre no rebi una caracterització exacta. Ca-
racterització, continua en un altre article
(”Una llei d’escurçament”), que feia anys i
panys que coneixien els romanistes. Dar-
mesteter, per exemple, havia formulat la llei
següent: “en síl·laba no inicial situada im-
mediatament abans de la síl·laba tònica, el
francès suprimeix totes les vocals llatines
llevat la a”; llei perfectament aplicable al ca-
talà. I ara Fabra dóna una d’aquelles llistes
comparatives que devien deixar bocabadats
els lectors d’aquells anys: blasph(e)máre >
blâmer/blasmar; jud(i)cáre > juger/jutjar;
coll(o)cáre > coucher/colgar; sing(u)láre >
sanglier/senglar.

Joan Solà

Julià Guillamon signa el catàleg
de Literatures de l’exili. Un
catàleg inusual perquè és un
llibre de retrats-entrevista a
persones que van conèixer els
autors citats. De la seva
confecció, Guillamon, que
afirma que tenia ganes
d’explicar la gent en el seu
context, en destaca la
correlació entre literatura i
realitat. A més també és
l’artífex de la publicació de
Narrativa catalana de l’exili
(Galàxia Gutenberg / Cercle de
Lectors), una selecció de textos
narratius de Tísner, Agustí
Bartra, Xavier Benguerel, Pere
Calders, Lluís Ferran de Pol,
Cèsar-August Jordana, Vicenç
Riera Llorca, Mercè Rodoreda,

Francesc Trabal i Ramon
Vinyes. Una tria variada perquè,
com diu el mateix Guillamon,
“la literatura de l’exili són
moltes coses”. Dels dos anys de
feina que tot plegat li ha ocupat,
n’ha sortit una panoràmica de
l’exili, dividida entre
indispensables i descobertes. El
primer grup el formen Els
vençuts, de Benguerel, els
Contes, de Mercè Rodoreda, i
Aquí descansa Nevares, de Pere
Calders. El segon, El Rusio i el
Pelao, de Cèsar-August
Jordana, La ciutat i el tròpic, de
Ferran de Pol, i un conjunt
inèdit d’articles sobre Xile on
Francesc Trabal plasma la seva
vivència de refugiat i que
veurem publicat aviat.

Panoràmica de l’exili
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