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He visitat, per segona vegada, l’esplèn-
dida exposició Literatures de l’exili
que es pot contemplar, fins al 29 de
gener, al CCCB. Després de llegir

l’opinió sorprenent i dogmàtica de Sam
Abrams (30-XI-05), i les rèpliques de Maria
Campillo i Francesc Vilanova (10-XII-05) i de
Josep Maria Lluró (21-XII-05), només puc re-
comanar ferventment aquesta mostra. No se
la perdin.

AL BELL ASSAIG El sol de los desterrados: litera-
tura y exilio (1995), Claudio Guillén es refe-
reix a “las dimensiones oceánicas del tema, la
infinitud del exilio y de las respuestas litera-
rias al exilio”. És per això que, per tal d’evitar
la dispersió i l’excés d’informació, és un encert
que el CCCB hagi apostat per una exposició
centrada en la literatura de l’exili català, mal-
auradament, encara no prou coneguda i estu-
diada.

FA MÉS DE VINT ANYS QUE VISITO EXPOSICIONS dedi-
cades a escriptors o a l’àmbit de la literatura. I
és el primer cop, que jo recordi, que el comis-
sariat està format per un escriptor i crític lite-
rari, un artista visual, i un director cinemato-
gràfic, que són, en el cas que ens ocupa, Julià
Guillamon, Francesc Abad i Joaquim Jordà. El
ric i complex discurs expositiu multidiscipli-
nari és conformat per textos, llibres, docu-
ments, fotografies, pintures, objectes diversos,
instal·lacions plàstiques i films documentals
produïts per a l’ocasió.

ÉS CLAR QUE LA CULTURA CATALANA DEL segle XX
seria incomprensible sense l’experiència de la
Guerra Civil i de l’exili. Alguns llibres cabdals,
de gèneres diversos, com Els darrers dies de la
Catalunya republicana (1940) d’A. Rovira i
Virgili, Nabí (1941) de J. Carner, Tots tres sur-
ten per l’Ozama (1946) de V. Riera Llorca,
Temperatura (1947) de F. Trabal, Les elegies
de Bierville (1949) de C. Riba, El Rusio i el
Pelao (1950) de C.-A. Jordana, La ciutat i el
tròpic (1956) de L. Ferran de Pol, Quetzalcòatl
(1960) d’A. Bartra, K.-L. Reich (1963) de J.
Amat-Piniella, L’ombra de l’atzavara (1964)
de P. Calders, Paraules d’Opòton el vell (1968)
d’A. Artís Gener, o Els vençuts (1969) de X.
Benguerel serveixen a Guillamon per traçar un
rigorós itinerari geogràfic, literari i existenci-
al de l’exili.

AL SEU LLIBRE ‘LA LITERATURA CATALANA DE L’EXILI’
(1976, 1989) Albert Manent ha consignat més
de cinc cents títols en català publicats a l’exili.
És evident que en la necessària tria que fa l’ex-
posició hi haurà obres remarcables a les quals
no s’haurà pogut dedicar l’atenció que merei-
xen.

D’ALTRA BANDA, HI HA PAÏSOS AMB EXILIATS notables
que han quedat al marge del discurs expositiu.
Però això són fets inevitables en una mostra
que no preten ser ni exhaustiva ni definitiva.

AL MEU ENTENDRE, EL QUE CAL DESTACAR del caràc-
ter innovador de Literatures de l’exili, més
enllà de proposar una lectura determinada
d’unes obres, és que aprofundeix en l’experi-
ència humana de l’exili i aconsegueix de trans-
metre el més difícil en una exposició: l’emoció
i el coneixement d’una experiència traumàti-
ca i pregona, individual i col·lectiva, com és la
de l’exili català que ha produït una literatura
excepcional. Per bé que l’exili és una experi-
ència universal, és clar que l’exili català té unes
característiques específiques, començant per
la llengua, que el fa diferent i singular.

TAL COM EXPLICA JULIÀ GUILLAMON, AGUSTÍ BARTRA
va conservar al llarg de tot l’exili la corbata que
el seu amic Pere Vives li va donar en el mo-
ment de sortir del camp de concentració
d’Adge. Vives va morir a Mauthausen d’una in-
jecció de benzina al cor l’any 1942, quan Bar-
tra ja era a Mèxic. Davant de la corbata de Pere
Vives, com davant d’altres objectes i docu-
ments exposats, és difícil contenir l’emoció i
deixar de pensar en la tragèdia i en el drama
de l’exili català.

EL LLIBRE ‘LITERATURES DE L’EXILI’ CONTÉ DOTZE mag-
nífics retrats de personatges de l’exili realit-
zats per Julià Guillamon que són paral·lels als
guions dels documentals filmats per Joaquim
Jordà. No deixin de llegir i d’escoltar a Roger
Bartra o a Ramon Xirau. L’exili català és viu.

ARA QUE L’EXPOSICIÓ VIATJA A AMÈRICA, una pro-
posta raonable: poder disposar d’un catàleg
que reculli totes les peces de l’exposició i un
DVD que permeti contemplar, amb temps, els
films de Jordà que completen aquesta mostra
exemplar que hem pogut veure al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.

SOBRE L’EXILI LITERARI
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“Hi ha països amb exiliats
notables que han quedat al
marge del discurs expositiu.
Però això són fets inevitables
en una mostra que no pretén
ser ni exhaustiva ni definitiva”

VOLTA D’HORITZÓ

Xile
esdevé
normal

J.J. Navarro
Arisa

Han fet falta quatre convoca-
tòries electorals després de la
fi de la sinistra dictadura del
general Augusto Pinochet
perquè Xile aconseguís re-
cuperar la normalitat políti-
ca traumàticament trenca-
da pel cop d’Estat de l’11 de
setembre de 1973, que va
derrocar i acabar amb la
vida del president Salvador
Allende. Ara, 33 anys més
tard, Michelle Bachelet, filla
d’un militar torturat per
Pinochet i ella mateixa vícti-
ma de la repressió de la dic-
tadura, ha estat netament
proclamada presidenta de
Xile després de la seva victò-
ria, en segona volta, sobre el
candidat liberal Sebastián
Piñera. El procés de norma-
litat democràtica que Pino-
chet va voler anorrear ha
estat recuperat.

Naturalment, la victòria
electoral de Michelle Bache-
let no s’ha produït en un
país traumatitzat per la vio-
lència, sinó en un Xile que
ha viscut una llarga, delica-
da i difícil transició, que en
els darrers anys ha estat pi-
lotada pel govern progres-
sista moderat del socialista
Ricardo Lagos, un líder que
ha tornat la concòrdia a la
política xilena, que ha propi-
ciat una recuperació econò-
mica que fa pocs anys sem-
blava impensable i que
deixa el poder havent asso-
lit una popularitat i una ac-
ceptació més grans que
quan va jurar el càrrec. L’en-
cert de Lagos facilitarà la
tasca de Bachelet per enca-
rar els nombrosos reptes
que Xile encara té pen-
dents, com ara reduir les di-
ferències socials, crear ocu-
pació, afermar el creixe-
ment i, en general, fer que la
normalitat democràtica
sigui l’única possibilitat de
futur.

Tots els demòcrates del
món s’han de felicitar per
l’èxit de la normalització xi-
lena, i també cal constatar
els interessants processos
polítics en curs a tota l’Amè-
rica Llatina, on una sèrie de
governs amb sòlid suport
popular estan emergint del
depriment panorama de
dictadures que era el conti-
nent fa només un quart de
segle.

L’Isidre
Dilluns, a les 4 de la tarda, al
tanatori de Sabadell, va ser
enterrat Isidre Creus i Virgili,
personalitat sabadellenca
que ha marcat molts anys i
molts esdeveniments de la
vida social, cultural i política
de la cocapital del Vallès.
Perquè l’Isidre, un dels his-
tòrics del PSUC, ha esta no-
table com a pedagog, com a
ceramista, com a generador

en català per a gent jove, des
d’aires nous, amb les dosis
de transgressió indispensa-
bles per fer forat en una so-
cietat massa estantissa. Ja
aleshores, l’Isidre Creus era,
com el seu germà Ton, peda-
gog i pal de paller de l’Escola
Nostra Llar, un dels motors
de la renovació pedagògica a
Sabadell i a Catalunya. Era,
a més, ceramista: tenia ta-

ller a Sabadell. I, més tard, a
la Mola de Formentera, on
hem conviscut estius al llarg
de prop de trenta anys. Re-
cordarem les converses
entre l’Isidre i el mític Ga-
brielet, l’artesà formenterer,
a qui el sabadellenc va asses-
sorar en les regles secretes
de l’ofici. A més, l’Isidre
Creus ha estat, al llarg dels
anys, un notable escriptor

–que ha escrit molts papers
i no ha editat en canvi cap
llibre– i una mena de predi-
cador popular, amb tocs de
moralista àcrata, farcit de
sabers universals, i un cui-
ner excepcional: el recorda-
rem convertit en amfitrió i
en profeta, amb moltes cria-
tures al seu costat que se
l’escoltaven embadalides.
Que descansi en pau!

PEDAGOG I UN HISTÒRIC DEL PSUC Ignasi Riera Escriptor

de moviments culturals i so-
cials, com a polític –va ser
tinent d’alcalde de Cultura,
quan era alcalde de la ciutat
l’alcalde alcalde Toni Far-
rés–, i per damunt de tot,
com a persona. Me’l va pre-
sentar un dia Marta Mata a
Rosa Sensat, poc abans de
la mort del dictador. I me’l
va presentar perquè volia
posar en marxa una revista
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