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L’
ombra de l’atzavara és eixarreïda, amb prou feines

t’aparta de la calor i del sol del tròpic. És l’espai que

just, i amb prou feines, et permet sobreviure. I és la

imatge que Calders utilitza pel títol de la seva novel·la que tracta

sobre l’exili dels catalans a Mèxic i que ja ens indica com serà aquest

malviure estantís. Les condicions del protagonista no són dolentes

—treballa, ha format una família, es troba amb els altres catalans a

l’Orfeó Català de Mèxic…— però l’enyor de Catalunya i la

incomprensió entre l’exiliat i el país d’acollida es fa devastador per

un home somiador com ell.

Actualment, per tot el món, hem arribat al mateix nombre de

desplaçats que va hi va haver a conseqüència de la Segona Guerra

Mundial. Malgrat que al telenotícies ja no es veuen les imatges de

Lesbos ni els camps de refugiats a les fronteres europees, les guerres

i altres conflictes armats o econòmics, continuen enviant exiliats

arreu del món.

L’exili, en molts casos, és dels «privilegiats», dels que es poden

permetre marxar.  Els pobres es queden a rebre bombes i a la

misèria de les ruïnes. Però l’exili només és la fugida. Llavors, la

incertesa ho cobreix tot i la mort hi continua sent present —Walter

Benjamin, mort a Portbou, camí de l’exili; les barques que

s’enfonsen cada dia al Mediterrani, etc.— No sé si ens podrem

arribar a aproximar a la complexitat del que suposa un exili si no el

vivim —gosaria dir que ni que el visquem de prop— però ens
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podem acostar a les referències més íntimes, a l’equilibri de

funàmbul sense xarxa que es fa en arribar a un país desconegut i als

pensaments expressables dels que ho han viscut i ho han transmès a

través de la literatura.

Potser més un xic més semblant a les vides exiliades d’avui en dia, la

trobem a Tots tres surten per l’Ozama, de Vicenç Riera Llorca. En

aquest llibre breu però intens veiem com els tres protagonistes fan

mans i mànigues per sobreviure a la República Dominicana, una illa

amb semblant paradisíac, però que és plena de paranys, malalties i

malentesos. La precarietat —econòmica, física, moral…— en la que

es veuen sotmesos els tres personatges principals els va absorbint

lentament fins que troben una sortida a la trampa, tots tres pel

mateix riu. Sigui la mort, sigui un nou exili.

[…] l’obsessiona la idea de marxar. Com fer-ho? No té mitjans d’aconseguir

un visat i no veu la possibilitat de reunir els diners que li ha de costar un

passatge. Però bé haurà de sortir, un dia o altre. No entra en la seva lògica la

possibilitat que es quedi per tota la vida a l’illa.

Camina a poc a poc, com els indígenes. Ha perdut l’empenta que li era

natural; i no solament l’empenta física, sinó també el tremp moral.

En tots dos casos, en Calders i Riera Llorca, però també amb altres

escrits dels exiliats de la Guerra Civil espanyola, trobem el contrast

de la nova vida i amb la gent que habita el país d’acollida. Les

relacions amb aquest són sempre vacil·lants, superficials i
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impossibles, són els altres i el jo, per molt que s’hi hagin establert

vincles i llaços familiars. Deltell, el protagonista de Calders, casat

amb una mexicana i amb la qui té un fill no aconsegueix

«catalanitzar-los» i els veurà sempre com a estranys. No són enemics

però sempre són sospitosos, amb pràctiques censurables pels

europeus i amb costums inexplicables i absurds. En el fons, hi ha

una resistència a ser confós amb el nou país. Potser perquè sempre

queda l’esperança de tornar a casa.

I en Deltell, allí, no volia trobar-s’hi bé i ho havia aconseguit fins aleshores,

no pas sense esforç, amb la punya de tancar els ulls i mirar cap endins. Havia

arribat a estimar el seu enyorament, que era, alhora, martiri i penyora de

salvació. La resta eren somnis, il·lusions més o menys vagues. Però

l’enyorament era ben seu, l’única cosa real que posseïa.

Sigui per l’enyor, sigui per la derrota, el retorn o la relació amb casa

ja mai més serà la mateixa. Un somni mal recordat, que a vegades

decep i que t’expulsa de nou. Un cop refugiats ja no són d’enlloc.

Pensem doncs, què va suposar ser exiliat llavors i què suposa ara

desarrelar-se i haver de començar de nou, una i altra vegada. Ara

nosaltres som els altres.

1. Vegeu https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-

contemporania/guerra-civil-i-franquisme/l-organitzacio-de-l-exili-catala-

a-europa-i-america_202353_102.html 

2. Riera Llorca, Vicenç: Tots Tres Surten per l’Ozama. Barcelona: Edicions

62, 1982, p. 156. 

3

   Llibres Cultura Nosaltres Contacte

Potser t'interessi

https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/l-organitzacio-de-l-exili-catala-a-europa-i-america_202353_102.html
http://lalectora.cat/llibres/
http://lalectora.cat/cultura/
http://lalectora.cat/nosaltres/
http://lalectora.cat/contacte/
http://lalectora.cat/


20/2/2020 Enyor a l’altra banda de l’oceà – La Lectora

lalectora.cat/2019/07/09/enyor-a-laltra-banda-de-locea/ 5/6

3. Calders, Pere: L’ombra de l’atzavara. Barcelona: Labutxaca, 2010, p. 190. 

E T I Q U E T E S :  BEN JAMIN EXILI L'OMBR A DE L'ATZAVAR A P ERE CALDERS

TOTS TRES S URTEN P ER L'OZAMA VICENÇ RIER A LLORCA

(La Garriga, 1988) És llicenciada en f ilosof ia. També

va cursar el màster de la UB-ESMUC-URV de Música

com a art interdisciplinària i el màster de formació del

professorat. Actualment és professora de f ilosof ia a

batxillerat i estudia el grau de llengua i literatura

catalanes a la UOC. Ha col·laborat o col·labora amb

mitjans com la revista Valors, Filosof ia Ara!, Núvol i

La Directa.
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