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El gran mag Muma

Imaginem un nano que un dia
agafa la bici i, pedala que pedalaràs,
arriba fins a Kàtmandu. Estem davant
un jove peculiar, que reuneix tres
sensibilitats: sap música, pinta i, de
tornada del seu periple, escriu un llibre
que es diu, tan prosaic, La terra és
boteruda. Ara el tinc davant, prenent
un cafè, i la paraula que em ve al cap
és serenitat. Aquest home està en pau.
M’ensenya el catàleg d’una exposició
que ha fet a Suïssa, on viu des de fa
anys, on ha posat arrels i família. Grans
llenços de colors opacs, gris, ocres,
blanc –diguem que un hivern suís– i en
totes hi ha un personatge sense rostre
que s’ho mira o que simplement passa,

sense conflicte però en moviment. Són
pintures amb ritme, com si sonés de
fons alguna música que no sabem.
L’acció no desdiu aquesta pau de
Muma Soler.

Muma és a Barcelona perquè vol
encendre la Ribera, cap al Sant Jordi
d’enguany. És un projecte que es basa
en una emoció compartida, ell en diu
“escultura social”. Podem compartir
emocions amb un gol del Messi, en un
concert de Tom Waits o clavats a la
butaca del Lliure quan feien
Rock’n’Roll, és a dir, quan som dins
d’una cosa que és més gran que
nosaltres i que crea un lligam, tènue i

incert, amb els desconeguts que ens
envolten. Muma refà aquesta emoció
amb llum d’espelmes, dibuixant
caminets pels carrers de la ciutat, fent
que tothom, voluntaris que hi
participen i espectadors que se
sorprenen, tinguin part en la
construcció d’una cosa efímera que és,
simplement, art. Transformar per un
moment la ciutat, fer-la diferent, fer-ho
entre tots, just a trenc de vesprada,
quan la llum natural desapareix i ens
repta la fosca, una foscor que entre
tots, espelmeta rere espelmeta,
derrotem. Més de cent mil espelmetes,
tantes com habitants té Barcelona
dividits per deu.

Aquesta experiència ja s’ha fet
en altres ciutats suïsses i franceses, i
també a Girona, que sempre està a la
que salta, i a Barcelona ha fet el seu
camí pels despatxos, trobant-hi
topants fins que les fades van creuar
els fils de l’atzar i van desllorigar els
entrebancs. El procés, que parla de
mar com a homenatge a la Ribera i al
Consolat que posava ordre a les
navegacions medievals, tindrà mil
voluntaris d’entitats del barri, que per
un dia se sentiran integrats en una
cosa gran i bella. Justícia i Pau li dóna
suport. I molta altra gent. Perquè és
un projecte just, pacífic, col·lectiu i
efímer: pura màgia.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

La primera fotografia que
veurà el lector en obrir el
llibre és la de Francesc Tra-
bal i la seva esposa a bord

del vaixell que els porta de França a
Xile. És el desembre del 1939, amb la
Segona Guerra Mundial ja en marxa.
Ni l’escriptor sabadellenc ni nosal-
tres sabem (com ho podríem saber?)
que és un viatge sense retorn. Trabal
no va tornar mai més. Com ell, Ar-
mand Obiols, Joaquim Xirau, Jaume
Serra Hunter, Lluís Nicolau d’Olwer,
Carles Pi i Sunyer, Pere Bosch Gim-
pera, i tants d’altres no van poder (o
voler) tornar a Catalunya. Té raó
Julià Guillamon quan escriu que la
història de Francesc Trabal “és una
de les més tristes de l’exili”. C.A. Jor-
dana se’n va endur un despertador,
que encara es guarda amb els seus
papers i pertinences. La família de
Carles Pi i Sunyer conserva el suport
de fusta que el seu pare feia servir
per escriure assegut al sofà. De nord
a sud, d’est a oest; de França a Xile,
de Mèxic a l’URSS, dels Estats Units
a la Gran Bretanya; heus ací un llibre
extraordinari, un treball magnífic.

Lectors: teniua lesvostresmansun
llibre ple de textos i fotografies que
marca un salt qualitatiu en la manera
d’historiar el nostre exili i de treballar
sobre el que s’anomena la memòria
històrica. Guillamon ha resseguit pau-
sadament, amb paciència, els fils

La memòria dels fills
(dels nebots, dels néts...)

Assaig❚ Francesc Vilanova

Julia Guillamon ha seguit els fils de les històries de l’exili català
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Un volum ben editat,
ben presentat, que
entra pels ulls gràcies
a unes il·lustracions
magnífiques. L’autor
ens informa d’uns
individus marcats
per l’experiència
traumàtica de la
derrota a la Guerra
Civil i l’exili
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d’unes històries úniques i excepcio-
nals en cada cas. S’ha guanyat la con-
fiança d’uns i altres i ha aconseguit
uns testimonis impagables de la vida
de Joan Sales i Núria Folch a la Repú-
blica Dominicana; la vida de la Núria
Pi-Sunyersota lesbombesalemanyes
a Londres; el guanyar-se la vida dels
Benguerel, els Rodríguez Arias i els
Jordana a Xile. És impagable la histò-
ria de M. Antònia Freixes, testimoni
directe de la caiguda de França, la si-
tuació de quasi arrestats en què van

viure a Vichy amb Antoni M. Sbert i el
trasllat a Mèxic. I els exemples es po-
drien anar multiplicant.

Julià Guillamon, que ja havia
donat mostres del seu talent en l’or-
ganització de l’exposició Literatures
de l’exili (CCCB, 2005), ha ampliat
fins a límits insospitats el primer ca-
tàleg i en diverses expedicions ha
anat completant els testimonis pen-
dents i resseguint els materials grà-
fics i literaris que encara no havia
pogut capturar. El resultat el teniu a

la vista: un volum ben editat, ben
presentat, que entra pels ulls gràci-
es a unes il·lustracions magnífiques,
i es llegeix amb ganes.

Més enllà de les aparences, però,
no hem de perdre de vista que Guilla-
mon ens informa d’un món, d’uns in-
dividus iunsgrupsdispersos,marcats
per l’experiència traumàticade lader-
rota a la guerra i l’exili. Això volia dir
moltes coses: viure en l’enyorament
permanent i la provisionalitat cons-
tant; pensar amb els peus a Amèrica
i el cap a Catalunya; redefinir cons-
tantment els nous objectius que hom
s’havia de marcar per tirar endavant.
No va ser gens fàcil ni agradable. Al-
guns van poder tornar; d’altres es van
quedar a l’exili, i aquest nostre país,
que és ingrat en moltes coses, els ha
pràcticament oblidat. Els fills, els néts,
els nebots... La majoria es va integrar
als països d’acollida i han sumat iden-
titats diverses a les seves biografies
personals.

Les paraules de Carles Riba
De tot això parla Julià Guillamon en
aquest llibre, que rescata aquestes
memòries diverses. Parla de pares i
fills, però també parla, sense citar-la,
d’una afirmació que Carles Riba, ja re-
tornat a Catalunya, li va fer a Agustí
Cabruja, exiliat a Mèxic, l’any 1953:
“Cal no perdre de vista que la primera
realitat, l’única permanent, d’una pà-
tria és la terra que trepitja i l’àmbit del
seu nom; tot allò que es pugui cons-
truir a l’emigració és provisional i no
dura, tret de petits residus, més enllà
d’una generació”. Guillamon ens de-
mostra, però, que no tot es va perdre
i que el fil no es va acabar de trencar. I
també ens diu que això ja no és l’exili
del 1939: és una altra història.❋
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