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L’exili va suposar una recerca del sentit
de la vida, atès que davant el desarre-
lament immediat, els protagonistes
desenvoluparen tota mena de recursos
per a evitar un buit existencial. Fou un
esforç incommensurable que mai no
sabrem valorar prou. Amb tot, la cen-
tralitat de recerques sobre aquest èxode
explica que hi hagi hagut un constant
creixement de l’estudi dels represaliats
d’ençà del gener de 1939. El conjunt
d’aquests estudis —com el que va ela-
borar esplèndidament Dolors Pla Rugat
sobre Mèxic— abasta diversos àmbits
de sociabilitat (cultural, polític, econò-
mic, institucional, assistencial) que per-
meten concretar el decurs de les cir-
cumstàncies vitals del conjunt de l’emi-
gració. Arran d’aquest conjunt d’investi-
gacions calia dissenyar un estudi, a tall
d’estat de la qüestió, que establís una
panoràmica global dels països i centres
d’acollida de la diàspora nacional.
Aquest és l’objectiu principal del volum
amb el qual Edicions 62 completa la
sèrie dedicada a analitzar les causes i
les conseqüències de la guerra revolu-
cionària al Principat.

Els vint-i-cinc capítols d’aquesta obra
coral expliquen les coordenades histori-
copolítiques dels diversos desplaça-
ments fora del país corresponents a seg-
ments polítics de l’època moderna (amb
les Guerres de Separació i d’Ocupació)
i contemporània: les guerres carlines,
l’exili derivat de la repressió contra el
moviment obrer i independentista i l’exi-
li contrarevolucionari —entre la Lliga
Catalana i la CEDA— a conseqüència
de l’hegemonia del Front d’Esquerres i
dels fets de juliol de 1936: els catalans
de Gènova. I sempre, arran de la dis-
persió derivada de la fi de la guerra. 

L’afany de l’obra és oferir una síntesi
analítica de les diverses etapes de l’e-

xiliada: els camps de concentració al
nord del país i a Occitània, la política
institucional —amb la iniciativa autode-
terminista del Consell Nacional de
Londres— abans i després de 1945
(presidències de Lluís Companys, Josep
Irla i Josep Tarradellas), la «segona»
diàspora —aquest cop als camps de
concentració i d’extermini nazifeixis-
tes—, la trajectòria dels connacionals a
la Unió Soviètica, l’evolució de l’emi-
gració a ciutats de l’Amèrica Llatina i
les característiques polítiques de la
darrera exiliada dels anys seixanta i
primera meitat dels anys vuitanta.

A més de l’interès politològic del text,
l’obra cultural cobra una especial
rellevància al volum, atès que el context
que permet definir encertadament a
Josep Maria Solé Sabaté «l’exili com a
pàtria» és la conseqüència de l’impaga-
ble combat ètic a favor de la internacio-
nalització del «cas dels catalans». Així,
el conjunt de revistes d’exili (Quaderns
de l’Exili, Ressorgiment, Quaderns de
Perpinyà, Vida Nova o Xaloc), la realit-
zació dels Jocs Florals, els exponents de
l’originalitat de pensament (Rodolf
Llorens i Jordana, Batista i Roca, Carles
Pi i Sunyer, Pierre Vilar), la funció comu-
nitària dels casals catalans d’Amèrica o
de França; les obres, en definitiva, de
Josep Miquel i Vergés; Pau Casals,
Pompeu Fabra, Joan Fuster; el mecenat-
ge del manresà Francesc Farreres Duran
i de Vicenç Riera Llorca, evidencien la
voluntat de continuïtat, malgrat el llast de
la ruptura de les xarxes de sociabilitat
respecte de la Catalunya republicana. Es
tractava, per tant, d’un exili qualitatiu, de
quadres professionals i tècnics que s’in-
corporaren activament a la vida civil dels
països d’acollida.

Aquest aplec de recerques constitueix
una fita en la bibliografia sobre l’estudi
dels exiliats. L’acumulació d’informació
que s’hi concentra permet continuar
investigacions en tots els àmbits socials
en què intervingué el conjunt de l’exili
en els anys quaranta i cinquanta. Per
aquest motiu, ha estat definit transver-
salment com un fet humà, més que no
pas polític, una valoració que conduirà
a avaluar historiogràficament l’exili com
un lloc de memòria. És a dir, caldrà inte-
rrogar quina especificitat han tingut
aquests quaranta-sis anys d’història
coetània en la configuració del nostre
imaginari col·lectiu.
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Amb Teodor Llorente, líder de la
Renaixença valenciana, Rafael Roca,
un dels investigadors que més esforços
ha dedicat recentment a la literatura
d’aquell període, fa un punt i seguit en
la seua tasca de revisió i divulgació de
la figura de l’escriptor valencià: culmi-
na i resumeix el treball anterior (el lli-
bre prové en gran mesura de la seua
tesi doctoral) i obri vies noves d’estudi.
No debades, va meréixer el XXIII Premi
Ferran Soldevila de Biografies i
Investigacions Històriques. 

Tant el títol com la portada —elegant
i sòbria, com el llibre mateix— poden
fer pensar al lector que ens trobem
davant d’un estudi dedicat de manera
exclusiva a la figura de Teodor
Llorente; ben al contrari, es tracta
d’una aproximació ambiciosa a les
relacions que Llorente mantingué amb
diverses personalitats culturals del
segle XIX. Unes relacions que consta-
ten, d’altra banda, allò que el títol afir-
ma: el seu lideratge indiscutible, la
seua condició de patriarca, atribuïda
per gran part dels seus contemporanis
i assumida còmodament per ell mateix. 

D’alguna manera, Roca ens convida
(i ja em passareu la metàfora) a acom-
panyar Llorente a una mena de sala
plena d’espills, on podrem fer-ne un
retrat indirecte i múltiple, fonamentat en
la manera com la seua trajectòria i per-
sonalitat es reflectí en la relació amb
Marià Aguiló, Constantí Llombart,
Vicent Blasco Ibáñez, Víctor Balaguer,
Jacint Verdaguer, Miquel Costa i
Llobera i Frederic Mistral. És a dir, dos
intel·lectuals mallorquins, dos valen-
cians, dos catalans i un occità. Encara
que tots són d’allò més interessants i
aporten dades reveladores, resulten
especialment atractius els capítols dedi-

 


