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CruïllesLa utilitat metodològica dels dietaris
—complementats amb els epistolaris—
es basa en la referència sobre fets o
aspectes que no s’expliciten en d’altres
fonts d’informació. Així, el coneixement
del context resta reforçat pel coneixe-
ment de circumstàncies intrahistòriques
que afecten la vida dels protagonistes i
el decurs dels marcs generals en els
quals s’inclouen. Per aquesta raó, l’ex-
humació de dietaris i d’epistolaris en
aquests darrers anys (o la reedició de
L’exiliada de Bladé i Desumvila) ha
suposat un aprofundiment —i de vega-
des canvis en les hipòtesis de recer-
ca— pel que fa a l’estudi dels transte-
rrats de 1939.

La publicació prèvia dels dos dietaris
redactats per Ferran Soldevila, i editats
amb encert per Enric Pujol, aporta
dades ben significatives sobre l’evolu-
ció —econòmica, cultural i política—
de la diàspora republicana entre el 18
de gener de 1939 i el 23 d’octubre de
1943, quan l’historiador retorna a
Barcelona.

En el cas d’aquest darrer lliurament
es tracta de complementar la informa-
ció destil·lada a Dietaris de l’exili i el
retorn. Així, en el període comprès
entre el 28 de juny de 1939 i el 16 de
febrer de 1943, Soldevila tracta ini-
cialment sobre el nucli d’exiliats a
Bierville (sota el patrocini del polític
democristià Marc Sangier), amb
Carles Riba i Clementina Arderiu al
capdavant, els primers moments del
grup de 900 refugiats a Montpeller,
l’arribada dels subsisdis per part de la
Generalitat i la JARE, els orígens de
la Fundació Ramon Llull, sota els auspi-
cis d’Antoni Sbert, i la represa de la
Revista de Catalunya. 

Aquest marc, desenvolupat al llarg
de la conjuntura esmentada, també
està confegit amb dades rellevants de
la biografia de Soldevila: les condi-
cions de vida, la redacció d’una sínte-
si de la Història de Catalunya, l’elabo-
ració del projecte d’una Història de la
Literatura, l’elaboració de La Provence
et L’Espagne, l’evocació d’historiadors
de la cultura com Jordi Rubió, la redac-
ció —i traducció— de composicions
literàries, lectures de clàssics com
Anatole France. En definitiva, l’objectiu
general del text, és a dir, l’emmarca-
ment de la situació del món de vida
d’aquest humanista, resta del tot acom-
plerta amb la notícia de relacions polí-
tiques i culturals: des de Ventura

Gassol, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili,
Josep Tarradellas, Josep Pous i Pagès,
fins a occitanistes i catalanòfils com
Pierre L. Berthaud, Jean Ballard, direc-
tor de la revista Cahiers du Sud, on
col·laborà Soldevila i l’historiador de
la literatura Edgar Allison Peers.

Amb tot, més enllà de la privacitat
quotidiana, els apunts gairebé diaris
de Soldevila forneixen materials de
primera mà sobre l’esclariment de
l’empresonament i afusellament el
1938 del líder de la Unió
Democràtica de Catalunya, Manuel
Carrasco i Formiguera, i sobre l’evolu-
ció de la guerra europea: les primeres
aliances de l’Eix, els detalls sobre l’e-
volució de la guerra a la Unió

Soviètica i al nord d’Àfrica, l’evolució
del règim de Vichy i els seus prece-
dents ideològics en l’Acció Francesa i
Maurras. Les apreciacions de
Soldevila sobre el règim de Pétain no
eren balderes perquè condicionaven
l’esdevenidor dels exiliats —a
Occitània i a Catalunya Nord— per-
tocant a les possibilitats de la seva
evacuació a Amèrica del Sud. 

Aquest darrer extrem és relatat per
Ferran Soldevila a través de la memò-
ria de les gestions que dugué a terme
—amb informacions epistolars de Joan
Coromines— als consolats de Mèxic i
Argentina a fi de poder desplaçar-se a
un d’aquests països amb la seva
muller, Yvonne Lepage, i el su fill,
Gerard. És quan el recorregut geogrà-
fic esdevé una lluita constant: l’Isle-
Adam, Carpentràs, Beaumes-de-
Venise, Avinyó, Marsella. Per aquesta
raó, els anys 1942 i 1943 són fona-
mentals per a comprendre l’opció final
del retorn familiar a Catalunya.

Altrament, un context polític de
referència destacada és la notícia que
té Soldevila —per mitjà del correu
emès pel seu germà, Carles, i per Pous
i Pagès— dels primers quatre anys de
francofalangisme a l’interior. Sobre
aquest fet —i vinculat, és clar, a l’evo-
lució de la guerra— la informació
escandida al llarg de 1942 descriu l’e-
volució de la  pèrdua de control dels
falangistes al si del règim i els primers
viratges monàrquics de la dictadura:
«la situació de la guerra pot molt bé
conduir el franquisme a desembarcar
la Falange pròximament, per mirar de
salvar-se quan sigui l’hora de passar
comptes (16.VI.42)».

Per al conjunt de represaliats, la
comunicació era la materialització del
darrer vincle amb el passat immediat;
però, alhora, també suposava el destí,
o la pròpia existència. El conjunt d’a-
quests dietaris —per ventura, recupe-
rats el 2001 per Gerard Soldevila—
evoca el to vital de la historicitat deter-
minada, com molt bé apunta el cura-
dor, en el fet d’explicitar «la conscièn-
cia d’ésser un subjecte històric, és a
dir, d’ésser un testimoni actiu, que par-
ticipa dels esdeveniments del seu
temps». En aquest sentit, ara només
manca la propera publicació de l’es-
pistolari de Ferran Soldevila per part
d’Enric Pujol i de Josep Clarà.
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