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A l’exili en autobús

A
lgú coneix Mi-
guel Joseph?
Com tants altres
republicans que
van exiliar-se, ha
caigut en l’oblit.
Funcionari del
departament de

Cultura de la Generalitat, va ser ell qui
va fer possible, seguint l’encàrrec que
li va fer el conseller Carles Pi i Sunyer,
la fugida d’un grup d’escriptors cata-
lans en el bibliobús que havia servit
llibres als soldats al front. Van sortir
de Barcelona el 23 de gener de 1939 i
van creuar la ratlla el 31 del mateix
mes, a les dues de la tarda, per la Jon-
quera, enmig del penós èxode gene-
ral. En aquell mateix moment, l’exèr-
cit de Franco ja era a punt de traves-
sar la Tordera. Pineda i Malgrat ja
havien caigut.

Mort a Panamà ara fa vint-i-cinc
anys, Miquel Joseph Mayol (1903-
1983), cap d’aquella expedició, va dei-
xar escrit un dietari del periple, que
inclou la famosa estada al mas Per-
xers d’Agullana, per on també va pas-
sar el president Lluís Companys. El
document, només publicat el 1974
per Pòrtic dins una obra amb altres
textos de l’autor, el recupera ara Sím-
bols Editors a El bibliobús de la lliber-
tat. Quim Torra i Jaume Ciurana s’han
fet càrrec de l’edició, que té la parti-
cularitat d’incloure el contrapunt a la
crònica de Joseph amb referències a

A partir d’un
dietari molt poc
conegut, obra
del funcionari i
escriptor Miquel
Joseph, l’obra
‘El bibliobús de
la llibertat’
(Símbol Editors)
reconstrueix el
penós èxode
dels
intel·lectuals
catalans cap a
l’exili el gener
del 1939, aviat
farà 70 anys
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En aquest
bibliobús van
marxar a l’exili
Rodoreda i
altres escriptors
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la resta d’itineraris seguits per altres
intel·lectuals catalans en aquell fred i
caòtic gener. Ho han fet a partir de
textos coneguts i de l’entrevista a una
protagonista de l’èxode, Teresa Rovi-
ra, filla d’Antoni Rovira i Virgili.

El desmanegat bibliobús va sortir
del que avui és el Palau Robert, al
xamfrà del passeig de Gràcia amb Di-
agonal. A part de Miquel Joseph i el
xofer, en arrencar hi anaven tretze
passatgers: Francesc Trabal i família
(esposa, germà i mare); Joan Oliver i
dona; Mercè Rodoreda i Armand Obi-
ols; Lluís Montanyà; Cèsar August Jor-
dana i família (esposa i els dos fills).
Un segon grup es va unir a aquesta
expedició amb un camió que el ma-
teix Miquel Joseph havia deixat a la
conselleria: hi anaven Pau Vila,
Ramon Vinyes –el sabio catalán de
García Márquez–, Domènec Guansé,
Xavier Benguerel i esposa, Sebastià
Gasch, Alfons Maseras, Josep M. Fran-
cès i família, Anna Murià i pares, entre
d’altres. Altres, com Pompeu Fabra,
Rovira i Virgili, Carles Riba, Popus i
Pagès, Bosch i Gimpera o Avel·lí Artís
van sortir de maneres diverses i van
acabar coincidint en algun punt del
desordenat camí cap a l’exili.

Afamats i esgotats, consumits per
l’espera, des del mas Perxers, Miquel
Joseph descriu el panorama general
de la fugida: “Per la carretera conti-
nuava la interminable corrua de gent
tractant d’arribar a l’altra banda del

Pirineu; dones amb criatures, soldats,
carrabiners, cansats, vençuts, amb el
corresponent fardatge, a peu, en ca-
mions i cotxes que haurien d’abando-
nar on acabava la carretera. Famílies
senceres, que feia pena veure cami-
nar, arrossegant maletes i fardells. La
majoria havien sortit de Barcelona
feina quinze dies amb tot el que po-
gueren dur a coll; pel camí, esgotats
pel cansament, mal alimentats i mal
adormits, a poc a poc, abandonaven
la càrrega mancats de forces...”.

L’arribada de Companys –“l’antic
rebost serví de despatx i dormitori
presidencial”–, el bon humor de
Mercè Rodoreda, el bromista Joan
Oliver –que pensa que algun dia

haurà d’escriure una farsa que es ti-
tuli La batalla del matalàs: en efecte,
les condicions al mas Perxers eren
pèssimes – o la serenitat de Pompeu
Fabra són algunes de les pinzellades
d’un llibre coral, en què moltes veus
conflueixen en l’adéu al país, l’adéu al
somni d’una Catalunya impossible.

La pista del bibliobús, brut i ratllat,
amb una de les rodes desinflades i el
parafang dret mig caigut, es perd el 3
de febrer a Perpinyà. A la carrosseria
encara s’hi pot llegir: “Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura.
Institucióde lesLletresCatalanes.Ser-
vei de Biblioteques al Front”. És el
símbol d’un país derrotat i d’un futur
incert per a la cultura catalana.❋
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