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L’eco
de les

veus
de

l’exili

PAÍSPERDUT
S

ón paraules de
l’historiador i polí-
tica Antoni Rovira
i Virgili: “Va arri-
bant gent i més
gent als carrers.
Per tots els racons
hi ha farcells, flas-

sades, matalassos, i homes i dones i
criatures. Uns rius obscurs que crei-
xen i s’inflen i remoregen com una
enorme avinguda de temporal, i ho
inunden tot d’una negra multitud”.
Ho va deixar escrit a les emotives me-
mòries sobre l’èxode català Els dar-
rers dies de la Catalunya republicana
(Proa), text que està a l’origen del
muntatge teatral La nit més freda,
concebut i dirigit per Teresa Vilardell,
que ja s’ha vist a Figueres i Reus i que
ahir es va estrenar al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC).

No era fàcil fer una tria represen-
tativa del riquíssim corpus literari de
la diàspora i portar-lo a l’escenari. I
bé, l’intent ha resultat més que reei-
xit: el muntatge és absorbent, àgil, in-
tens i escenogràficament ben resolt.
A la Sala Tallers del TNC, pel camí-
pantalla envoltat d’andròmines aban-
donades en la fugida hi van desfilant
les veus i vivències de Rovira i Virgili,
Carles Riba, Francesc Trabal, Anna
Murià, Agustí Bartra, Mercè Rodore-
da, Pere Calders, Joan Oliver, Xavier
Benguerel, Lluís Ferran de Pol, Joa-
quim Amat Piniella i Pere Vives. El
contrapunt anònim ve de la mà de
fragments d’entrevistes a exiliats des-

‘La nit més
freda’ al TNC,
el concert de
dijous a
L’Auditori,
la mostra
‘Retorns a
Catalunya’ que
s’obre dimarts
al Palau Moja
i el cicle de
cinema a la
Filmoteca ens
fan reviure
l’experiència
de l’exili 70
anys després.

Text:Reportatge❚ Ignasi Aragay

coneguts –Carme Casas, Enric Casa-
ñas, Edmon Gimeno, Maricel Lagre-
sa, Joan Pi i Josefina Piquet–, el relat
dels quals es projecta a la pantalla.

Hi ha, primer, el relat punyent de la
fugida, al qual segueix el contrast
brutal entre els que van a parar als
camps de concentració francesos i els
que se n’escapen, entre els que roma-
nen a Europa i es veuen engolits pel
daltabaix de la Segona Guerra Mun-
dial i els que marxen a Amèrica.

És una evocació coral, amb mo-
ments tràgics i d’altres de tendresa,
que juga també amb les històries per-
sonals: “És amarg estimar molt una
persona que m’estima tan poc a mi”,
explica Rodoreda a Murià referint-se
a Armand Obiols. També hi surt la re-
lació equívoca de Bartra amb Pere
Vives al camp d’Adge, abans de mar-
xar amb Murià. I el galanteig episto-
lar de Riba amb Rosa Leveroni en què
li anuncia el seu retorn a Catalunya.
Abans, el mateix Riba, amb lucidesa,
resumeix la seva actitud ideològica i
ètica davant el drama que ha provo-
cat l’exili i que ha submergit Europa
en un carreró sense sortida: “La injus-
tícia, l’abús, la desraó, la mentida, la
violència, a la llarga no prevalen. No
em vaig errar: vaig lluitar contra els
veritables enemics: el feixisme i el
marxisme”.

El concert fallit
El dia abans de l’estrena de l’obra al
TNC, L’Auditori va acollir l’homenat-
ge musical del Memorial Democràtic
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A Txevengur hi han fet la revolució. Pagesos pobres, delegats del Partit,
milicians i rodamons, fascinats per les notícies que els arriben,

s’hi acosten per comprovar de primera mà com és el comunisme.  

Els pagesos, aïllats, analfabets i endurits, entenen el que poden i els més pobres ho
posen en pràctica: el socialisme «al peu de la lletra»  pren unes formes delirants.

Els paisatges de la immensa Rússia, barrejats amb els desolats interiors
dels homes que hi viuen, donen a aquesta obra un poder magnètic.

Txevengur és l’obra mestra d’Andrei Platónov i
una de les principals obres literàries del segle XX.  

www.edicions1984.cat

‘La nit més
freda’ és una
evocació coral,
amb moments
tràgics i d’altres
de tendresa,
de l’experiència
de l’èxode
republicà

FERRAN MATEO / TNC

als exiliats. Va ser un mal espectacle
amb molt bons intèrprets. Una llàs-
tima. Núria Pi i Sunyer, filla del qui
vas ser conseller de Cultura i alcalde
de Barcelona, la va encertar a l’inici:
“L’exili s’ha convertit en un mite que
durarà sempre”. L’altre testimoni
d’aquest mite, el del vell lluitador Se-
bastià Piera –no us perdeu el llibre
que li va dedicar Ricard Vinyes–, vin-
gut des de Còrsega, es va convertir
en una llarga lliçó testimonial que al
final, quan ja duia mitja hora de mo-
nòleg, els organitzadors van haver
de tallar... Algú l’hauria d’haver ad-
vertit sobre quin tipus d’intervenció
s’esperava d’ell.

I després va venir el concert coordinat
per Guillamino: fred, mal presentat,
amb un plantejament inconnex, fins i
tot mal sonoritzat. I això que el cartell
prometia. Hi va haver bons moments
del xilè Manuel García, de Refree i Síl-
via Pérez amb les Corrandes d’exili, de
Pere Quart, amb música de Lluís
Llach, de Kepa Junquera i Maria del
Mar Bonet, però en conjunt, un fiasco
que no va emocionar ni va fer vibrar.

L’exposició familiar
L’altra proposta que coincideix aquests
dies és l’exposició Retorn a Catalunya,
organitzada per la Institució de les Lle-
tres Catalanes. És la continuació de la

que es va fer el 2005 al CCCB, Literatu-
res de l’exili, i va a càrrec de nou del
crític literari Julià Guillamon i l’artista
Francesc Abad, als quals s’ha afegit Jo-
aquim Jordà amb un documental que
es projectarà per parts dins el muntat-
ge i que es podrà veure sencer a la Fil-
moteca de Catalunya dins el cicle que
dedicarà a l’exili entre el 8 i el 10 de
juny.

A partir de l’obra publicada per
Guillamon, El dia revolt (Empúries),
en què recull l’experiència dels fills de
l’exili, es presenten nous materials
per bastir un discurs fet d’històries
personals. La mostra, que pren el títol
d’un poema de Josep Carner, busca

l’emotivitat a través d’objectes perso-
nals com ara el carnet de taxista de
Carles Fontserè a Nova York i la ma-
leta de Leopold Benguerel. Cites lite-
ràries, retalls de premsa, imatges fa-
miliars –hi haurà una sala amb una
selecció de fotos casolanes– i ins-
tal·lacions concebudes per Abad con-
formen la visita. Entre els muntatges
d’Abad, el que clou el recorregut està
dedicat al retorn i consisteix en una
mena de memorial biblioteca de
l’exili, amb més de 150 títols editats a
Europa i Amèrica. El catàleg de la
mostra ha estat fet amb la col·labora-
ció del Memorial Democràtic i l’Insti-
tut Ramon Llull.❋
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