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RESUM: La redefinició de les funcions i la projecció social de l’escriptor català promoguda als
anys trenta pels membres més destacats del Grup de Sabadell va tenir una prolongació peculiar en
el seguit d’iniciatives culturals que Francesc Trabal liderà des de l’exili xilè. L’article aporta dades
inèdites sobre les relacions que Trabal va establir amb el PEN Club de Xile i sobre l’editorial de li-
teratura infantil Rapa Nui. Ambdós són projectes paradigmàtics dels esforços de l’escriptor saba-
dellenc per donar continuïtat a un cert model d’activisme cultural i literari malgrat la dispersió i la
manca de poder polític a l’exili.
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ABSTRACT: The redefining of the Catalan writer’s functions and social projection which the fore-
most members of the so-called “Grup de Sabadell” embarked upon in the 1930s had a special con-
tinuation in the series of cultural initiatives which Francesc Trabal led from his Chilean exile. This
article provides previously unpublished data on Trabal’s relationship with the Chilean PEN Club
and on the children’s books publishers Rapa Nui. Both projects were paradigmatic of Trabal’s
efforts to carry on with a certain type of cultural and literary activism in spite of the dispersion and
the lack of political power attendant on the exiles’ predicament.
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Francesc Trabal, nascut a Sabadell l’any 1899 i promotor, juntament amb Joan Oli-

ver (Pere Quart, 1899-1986) i Joan Prat i Esteve (Armand Obiols, 1904-1971), de la

famosa Colla de Sabadell,1 havia demostrat a bastament als anys trenta, enllà de 
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*Aquest article forma part del projecte d’I+D «Cartografía de la modernidad. Redes transnacionales
y mediadores culturales (España-Latinoamérica, 1908-1939)» (FFI2016-76055-P) del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.

1. Creada el 1917, fruit de l’estancament cultural i artístic generat a la ciutat per les institucions i
associacions locals durant els anys de la Primera Guerra Mundial. Sobre els orígens i el desenvolupament
de la Colla o Grup de Sabadell, vegeu, entre d’altres, M. BACH, «La colla de Sabadell», L’Avenç, núm. 42,
octubre 1981, p. 50-53; M. BACH, «El “Coro” de Santa Rita, altrament anomenat Grup de Sabadell»,



la seva capacitat literària amb novel·les com L’home que es va perdre (1929), Judita
(1930), Quo vadis, Sànchez? (1931) o Vals (1935, premi Joan Crexells 1936), els

seus dots d’agitador i activista cultural al Diari de Sabadell, amb l’editorial La Mira-

da o amb el Club dels Novel·listes, creat el 1935 i embrió de la primera associació

d’escriptors catalans.2 L’agost del 1936, amb l’inici de la guerra (i la sindicació obli-

gada), Trabal i altres membres del Club s’integren a l’Agrupació d’Escriptors Cata-

lans, adscrita a la UGT, i passen a formar-ne el nucli dirigent, i en arribar Antoni M.

Sbert a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya a finals del 1936, el

Conseller ofereix a Trabal la presidència d’un organisme nou, la Comissió de les

Lletres, que aspira a «enquadrar els escriptors catalans en la nova organització

social, i organitzar l’ajut als treballadors de les Lletres Catalanes» i a «expandir la

literatura catalana dintre i fora de Catalunya»,3 que serà l’embrió de la Institució de

les Lletres Catalanes (ILC) posada en marxa l’any 1937. A la ILC, Trabal hi serà

secretari de la Secció de Relacions Exteriors (on hi ha també Pompeu Fabra, Lluís

Nicolau d’Olwer i Gabriel Alomar) i Secretari General, i un dels responsables, ja el

gener del 1939 i d’acord amb el Conseller Carles Pi i Sunyer, d’organitzar l’evacua-

ció cap a l’exili d’un grup significatiu d’escriptors amb el «bibliobús» de la Genera-

litat, durant la qual hi haurà la darrera reunió (i ell redactarà la darrera acta) de la

ILC republicana al Mas Perxés d’Agullana, el 23 de gener. Hom ja ha destacat la

correspondència entre, d’una banda, Francesc Trabal i Armand Obiols i, de l’altra, Pi

i Sunyer4 com a bona mostra del canvi de plantejament en la imatge social i el com-

promís cultural i polític dels escriptors catalans.5
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Arraona. Revista d’història, núm. 9 i 10, tardor 1991 i primavera 1992, p. 67-80 i 59-75; M. BACH

(coord.), 2002: La colla de Sabadell. Entre el Noucentisme i l’avantguarda, Sabadell: Fundació La Mira-
da; i J.M. BALAGUER; M. CAMPILLO, 2010: «No va ser broma, el Grup de Sabadell», Sabadell 1931-1945.
Una esperança desfeta, Sabadell: Ajuntament de Sabadell, p. 160-176.

2. Maria Campillo ha estudiat la tasca de Trabal com a agitador cultural al volum Escriptors catalans
i compromís antifeixista (1936-1939), Barcelona: Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1994.

3. M. CAMPILLO, «La Institució de les Lletres Catalanes», dins M. CAMPILLO, Escriptors catalans i
compromís antifeixista (1936-1939), op. cit.., p. 243-344; i també «La primera Institució de les Lletres
Catalanes (1937-1939). Situació i sentit d’un compromís», dins M. CAMPILLO; N. REAL, 2007: La Institu-
ció de les Lletres Catalanes. Dels anys trenta al tombant del segle XXI, Barcelona: ILC, p. 7-36.

4. M. CAMPILLO; F. VILANOVA (ed.), 2000: La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes
d’escriptors, intel·lectuals i científics, Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer.

5. Sobre Trabal i els canvis en la construcció de la imatge social i el compromís dels escriptors amb
la guerra i l’exili, vegeu: M. CAMPILLO, «La construcció cultural a l’exili segons Francesc Trabal i
Armand Obiols: espai real i espai imaginari» dins R. PANYELLA; J. MARRUGAT (ed.), 2006: L’escriptor i la
seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània, Barce-
lona: L’Avenç, p. 246-270; M. CAMPILLO, «Actuació civil durant la guerra i l’exili» dins J.M. BALA GUER;
M. CAMPILLO (ed.), 2001: Centenari Francesc Trabal 1899-1999, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
p. 25-31; M. CAMPILLO, «Francesc Trabal a Santiago de Xile entre 1940 i 1947» dins F. TRABAL, 2011:



Ja a França, des de Tolosa i des de París Trabal continua vetllant pel col·lectiu

d’escriptors exiliats, i intervé –amb la mediació del PEN Internacional– en la posada

en marxa del refugi del castell de Roissy-en-Brie. Des d’allà escriu, per exemple,

una carta de presentació a Pere Calders quan aquest marxa a Mèxic.6 A més, serà un

dels promotors de la Fundació Ramon Llull, que acabaria fent-se càrrec de la publi-

cació de la Revista de Catalunya,7 i també un dels responsables de les gestions per

trobar destí per als escriptors i intel·lectuals exiliats i les seves famílies, a mesura

que la situació al continent europeu empitjora. Gràcies a això, arribarà a Xile el

gener del 1940 a bord del vaixell Florida juntament amb el seu germà Josep Maria

Trabal, la seva mare i les germanes Bordesvielles; Joan Oliver i Xavier Benguerel,

amb les seves respectives famílies; Cèsar-August Jordana i el crític Domènec Guan-

sé (el primer també amb la seva esposa i els seus fills, i el segon sol), després d’una

escala a Buenos Aires, i s’instal·larà a la capital, Santiago. Un cop arribat a Xile,

Trabal mostrarà aviat, com veurem tot seguit, la voluntat explícita de donar continu-

ïtat per diferents vies (literària, associativa, editorial) a alguns dels projectes cultu-

rals i polítics iniciats a Catalunya en els anys de la República i de la Guerra Civil. 

Activisme cultural trasplantat

Domènec Guansé, en una «Carta a Jonquer» del 4 d’abril del 1939, atribuïa a Trabal

les dots de «cap de colla magnífic» i apuntava: «El cap de colla, l’organitzador, ha

estat Francesc Trabal, l’home de les grans pensades: la Institució de les Lletres Cata-

lanes va ser ell qui la inventà. A més té recursos per tot… Em penso que [ens] farà

arribar a Xile, sense gaires sotracs».8 En la nota necrològica que anys més tard va

dedicar a l’autor de Vals, Guansé també es referia a la intensa activitat de Trabal a

Xile: 
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Els contracops de l’enyorança, Sabadell: Fundació La Mirada, p. 11-34; i J. AULET (ed.), 2005: Corres-
pondència amb Agustí Bartra des de l’exili xilè. Cartes de C. A. Jordana, Domènec Guansé i Francesc
Trabal, Terrassa: Ajuntament de Terrassa.

6. P. CALDERS, 1991: Josep Carner, Argentona: L’Aixernador, p. 40. També ho féu Armand Obiols
(«va donar-me’n una altra recomanant-me al seu germà, que estava establert a Mèxic i era un pròsper
comerciant», escriu Calders), company d’estada al castell. 

7. M. CAMPILLO, «La construcció cultural a l’exili segons Francesc Trabal i Armand Obiols», op. cit.,
p. 249.

8. M. CORRETGER, 2011: Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn, Barcelona:
PAM, p. 47, n. 56.
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en especial durant els primers anys de la seva arribada, desplegà una notable acti-

vitat cultural i patriòtica. Adherit des dels primers moments a l’Agrupació Patriò-

tica Catalana de Xile, hi aportà amb la fertilitat del seu enginy moltes iniciatives.

Fundà una gaseta radial literària que es constituí en l’òrgan d’enllaç entre la cul-

tura catalana i la xilena. Va ser l’iniciador i vicepresident de l’Instituto Chileno-

Catalán de Cultura. Durant diversos cursos fou director del PEN Club de Xile, en

el qual, per la seva mediació, s’havia establert la secció catalana amb personalitat

nacional. Fundà i dirigí una editorial de llibres per a infants en castellà que repre-

sentava una novetat en el país i que va tenir una bona acollida.9

Germanor («revista mensual catalana de la col·lectivitat catalana de Xile» fundada

el setembre del 1912), que durant la primera meitat dels anys quaranta va tenir 

Francesc Trabal, Domènec Guansé o Joan Oliver com a membres del consell de

redacció,10 va ser una de les manifestacions més significatives de la literatura catala-

na en l’exili xilè i és, també, una bona via de seguiment de les múltiples activitats

d’aquest grup de catalans arribats a principis de la dècada dels quaranta:

Superant les dificultats d’una travessia accidentada, pròpia d’aquests temps d’in-

quietuds i de perills derivats d’aquesta altra guerra, […] han arribat alguns dels

valors més positius de les lletres de la nostra pàtria que han pogut sortir de terres

franceses amb l’esperança de radicar-se en aquesta República on els aires de lli-

bertat i tolerància els hi seran propicis a la prossecució de la seva obra de dignifi-

cació i enaltiment de Catalunya.11

Com ja hem apuntat, el viatge que va portar un grapat d’escriptors refugiats i les

seves famílies de França a Xile uns mesos després de la victòria dels nacionales en la

guerra civil espanyola havia estat promogut per Francesc Trabal, a partir d’una pro-

posta del Centre Català de Santiago.12 L’objectiu de l’escriptor sabadellenc era, a més,
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9. D. GUANSÉ, «Francesc Trabal, in memoriam», dins A. MANENT (ed.) 1994: De Maragall a l’exili.
Assaigs de crítica literària, Tarragona: El Mèdol, p. 156.

10. Joan Oliver va ser-ne director des del 1940 fins al moment en què l’Agrupació Patriòtica Catalana
trencà amb la Junta Directiva del Centre Català (i ell va dimitir). Guansé el succeirà. Després, l’APC funda
Senyera i en nomena director Oliver. Sobre Germanor i Trabal, vegeu L. MANYÉ, «Els articles de Germanor
de Francesc Trabal: llocs de memòria d’un exili», dins M. AZNAR SOLER; J. M. LÓPEZ GARCÍA (ed.), El exilio
republicano de 1939 y la segunda generación. Sevilla: Renacimiento, 2011, p. 958-966.

11. «Benvinguts!», Germanor, núm. 446, gener 1940, p. 1.

12. M. CAMPILLO, «Francesc Trabal a Santiago de Xile entre 1940 i 1947», op. cit., p. 11. Campillo
transcriu una carta de Trabal a Carles Pi i Sunyer de juny del 1939 en què el nostre escriptor explicita



poder-hi continuar una part del treball col·lectiu i els projectes institucionals que ja

s’havien posat en marxa, fet que potser també era compartit si més no per alguns dels

catalans residents a Xile, com es podria deduir dels desigs expressats per la redacció

de Germanor en relació amb els que anomenen «moderns Cavallers del Graal»: 

els hem rebut amb una efusiva abraçada […], pensant que llur convivència entre

nosaltres contribuirà al redreçament cultural de la col·lectivitat i llur labor catala-

níssima serà sempre una de les pedres fonamentals on bastir la nova estructura-

ció de la Catalunya rediviva, més gran i més forta que mai, més esplendent que

mai com més perseguida i esclavitzada la tinguin els traïdors i els miserables que

avui l’usufructen.13

L’activisme convençut dels exiliats catalans va motivar en gran mesura l’afinitat de la

premsa xilena a partir de la seva arribada, i va permetre, més endavant, la constitució

de plataformes de difusió literària a través de diversos mitjans (ràdio, projectes edito-

rials, etc.), a més de l’estreta col·laboració i consideració que va tenir la colla

d’intel·lectuals catalans en el circuit literari i cultural xilè d’aleshores. Un mes i mig

després d’arribar al país, Francesc Trabal ja era fotografiat amb l’escriptor i director de

La Nación, Joaquín Edwards Bello; aquesta instantània és a més representativa perquè

Trabal hi és presentat com a «escritor catalán» i, també, com a vicepresident del PEN

Club català.14 En efecte, Francesc Trabal apareix com a membre de la junta del PEN

català en la petició d’ajuda que Armand Obiols havia adreçat a Hermon Ould, secretari

general del PEN internacional, des de Tolosa de Llenguadoc el 19 de febrer del 1939.15

Pocs dies després de la fotografia esmentada, el 3 de març del 1940, Francesc Trabal

reinicià l’activitat periodística amb la publicació d’un article a La Nación, «Luces de

Santiago», en què es mostrava agraït per l’acollida del país sud-americà: «una voz

como de sirena nos llegaba de allende los mares: América. La joven América tentándo-

nos a lo lejos. Chile abriéndonos sus brazos. Y no dudamos ni un instante: nos sentía-

mos harto jóvenes para dejarnos arrastrar por una corriente morbosa extraña a nuestros
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l’ambició dels seus plans: «Si hi hagués possibilitats de crear a Xile una colònia de catalans exiliats que
es dediqués a les lletres, podríem fer molt, crec. Sobretot si coordinéssim els plans de treball amb els de la
Fundació R. Llull» (p. 12).

13. «Benvinguts!», Germanor, núm. 446, gener 1940, p. 1.

14. La Nación, 20-II-1940, p. 10.

15. J. SUBIRANA, «Organitzacions literàries i mediació: el cas del PEN català», dins G. GAVAGNIN; 
V. MARTÍNEZ-GIL (ed.), Entre literatures: hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària,
Lleida: Punctum, 2011, p. 69 i 71.



destinos». Fins i tot es mostrava expectant d’haver arribat des d’una Europa «que no

sabe dónde va» a un «país joven» del qual se sentia un espectador afortunat.16

Des d’aleshores, Francesc Trabal va destacar a Xile per una intensa activitat cul-

tural i literària que es va concretar en la creació d’infraestructures destinades a la

continuïtat cultural i a l’afirmació política catalana, l’intercanvi d’impressions literà-

ries entre autors catalans i xilens i el seguiment de l’actualitat literària en diverses

llengües,17 i la creació o consolidació de diferents plataformes de difusió d’ambdues

literatures en territori xilè, incloent-hi la posada en marxa de plataformes que ja

s’havien provat prèviament a Catalunya, com és el cas de la gaseta La Semana Lite-
raria, a l’emissora de ràdio El Mercurio. El programa va tenir tanta acceptació per

part del públic radiofònic, que el 2 d’abril del 1944 l’escriptor xilè i catalanòfil

Ricardo A. Latcham dedica un espai en la seva «Crónica literaria» de cada diumenge

a La Nación per celebrar les dues-centes emissions d’aquest «órgano del PEN Club

de Chile» que «nunca ha dejado de oírse tan original y nutrido». Així mateix, Lat -

cham hi destacava que «el animador singular de semejante empresa es el escritor

catalán Francesc Trabal, fino novelista y selecto temperamento, cuyo sentido del

humor ha logrado superar las dificultades materiales y la indiferencia del ambiente

por las cosas del espíritu». El programa, en aquell moment, es podia escoltar a San-

tiago, Concepción, Valdivia, Viña del Mar, Antofagasta, Puerto Montt, Temuco,

Osorno, Rancagua i Coquimbo, i incloïa notícies de llibres xilens i estrangers,

comentaris, informacions variades, crítiques i poemes, entre d’altres, «cuyo éxito

debemos al señor Trabal y a sus colaboradores y amigos. La constancia y la diligen-

cia han constituido hasta hoy, el impulso de una empresa desinteresada y que merece

el apoyo de todos los que sean amigos de la cultura».18 La Semana Literaria de Xile

s’emetia tots els diumenges, en castellà, a dos quarts de deu del vespre i, posterior-

ment, aquestes emissions eren publicades en forma de butlletins que el mateix Fran-

cesc Trabal editava. La Biblioteca Nacional de Xile conserva dos d’aquests butlle-

tins. El primer, del programa número 84, del 30 de desembre del 1941, consta de tres

Els Marges 115, Primavera 2018, Barcelona, ISSN 0210-0452, p. 49-74

16. F. TRABAL, «Luces de Santiago», La Nación, 3-III-1940, p. 3.

17. A La Nación hem localitzat ressenyes de Imágenes y confidencias, de Benedicto Chuaqui (La
Nación, 31-III-1946); La carne iluminada, de Nicomedes Guzmán (La Nación, 7-IV-1946); No siempre
amanece, de Santiago del Campo (La Nación, 28-VII-1946); Caleuche, de Magdalena Petit (La Nación,
20-X-1946), i Las llaves invisibles, de Rosamel del Valle (La Nación, 15-IX-1946). També d’obres estran -
geres, principalment franceses: Gigi, de Colette (La Nación, 2-VI-1946); Les Saintes Colères de Lucien
Maulvault (16-VI-1946); Travail d’homme, d’Emmanuel Roblés (La Nación, 14-VII-1946); Le Temps
Mort, de Claude Aveline (La Nación, 23-VIII-1946); Sept Jours, d’Emmanuel d’Astier (La Nación, 14-
IV-1946).

18. La Nación, 2-IV-1944, p. 5-6.
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parts: un comentari de la revista Inglaterra moderna, traducció de l’original anglesa

Britain to-day a càrrec de C.A. Jordana; una nota necrològica sobre Prudenci Bertra-

na, de Domènec Guansé; i la lectura d’una traducció al castellà del «Cant espiritual»

de Joan Maragall feta pel poeta català resident a Cuba Josep Conangla i Fontanilles.

El segon butlletí de La Semana Literaria conservat a la Biblioteca Nacional corres-

pon al programa número 85, del 27 de desembre del 1941, el qual incloïa una resse-

nya de C.A. Jordana sobre Eminencia gris, d’Aldous Huxley, una altra sobre El cor-
sario de Lord Byron d’Inés Moreno, i una altra sobre el primer volum de l’obra

Jorge de San Martín, de l’asturià Augusto Barcia Trelles. Entre les notícies que tan-

caven el programa, hi havia l’avís que el Centre Català havia organitzat un còctel en

reconeixement de l’escriptor andalús Fernando de los Ríos. 

Un altre espai radiofònic que va comptar amb la col·laboració de Francesc Tra-

bal fou L’hora catalana de Santiago, un programa de ràdio a càrrec de Joan Grata-

còs i Joaquim Sabater que havia començat el juny del 1935 com una secció més del

Centre Català de Santiago (fundat ja el 1906). L’abril del 1940, amb motiu del cin-

què aniversari del programa, sabem que L’hora catalana passa d’emetre’s a Radio

Otto Becker CB29 a Radio Hucke i que, a més, canvia l’hora al diumenge a les deu

de la nit.19 A més, l’ocasió serveix per anunciar la col·laboració de C.A. Jordana,

Domènec Guansé, Josep Maria i Francesc Trabal, Joan Oliver i Xavier Benguerel

(arribats tres mesos abans), amb «una sèrie de conferències ràpides sobre diversos

aspectes de la vida de Catalunya. Altres elements artístics de mèrit d’entre els com-

patriotes arribats fa poc a Xile –per exemple, la ja cèlebre ‘Colla del Bon Humor’–

han ofert així mateix llur cooperació entusiasta».20

Amb el PEN Club xilè

Com ja hem apuntat, durant la guerra civil espanyola Francesc Trabal era membre de

la junta del PEN Català, i com a tal i com a responsable de la Secció de Relacions

Exteriors de la ILC participarà al XV i XVI congressos internacionals del PEN a

París (el 1937) i a Praga (a finals de juny del 1938, amb Mercè Rodoreda). No és

doncs estrany que en arribar a Xile es posi en contacte amb el Club del país, i així
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19. M. GARCÍA-RIPOLL; C. NIQUI, La ràdio en català a l’estranger, Bellaterra: Universitat Autònoma
de Barcelona, p. 20-22.

20. Germanor, núm. 447, abril 1940, p. 31.



estableixi una de les relacions més pròsperes del període. Si seguim les informacions

que Efraín Szmulewicz inclou al seu Diccionario de la literatura chilena, el PEN

Club de Xile va tenir dues fundacions. La primera cal situar-la als anys vint del segle

XX, poc després que C.A. Dawson Scott fundés a Londres, l’any 1921, el PEN Inter-

nacional. Aquest primer PEN xilè va estar dirigit pel prestigiós escriptor Eduardo

Barrios (1884-1963), que va estar al capdavant d’un grup reduït d’intel·lectuals i

escriptors que es reunien un cop al mes «para almorzar juntos y dialogar sobre lite -

ratura y otros temas».21 L’actual PEN de Chile no conserva, però, documentació 

d’aquesta primera etapa, i tampoc no en consta a la carpeta corresponent a l’entitat

de l’arxiu del PEN Internacional avui dipositat al Harry Ransom Center de la Uni-

versitat de Texas, on sí que hem localitzat, en canvi, testimonis documentals de la

segona etapa de l’entitat, gestada probablement pels volts d’octubre del 1935 i pre-

sentada al públic el 29 de novembre del 1935 a la sala Medina de la Biblioteca

Nacional. El directori d’aquesta nova filial xilena de la societat literària internacio-

nal tenia l’escriptor i periodista xilè Carlos Silva Vildósola (1870-1939) com a presi-

dent, María Yan (pseudònim de l’escriptora María Flora Yáñez), com a vicepresiden-

ta, i Chela Reyes, com a secretària. A més, els «directores» foren Fernando Santivan,

Manuel Vega, Marcela Paz i Gabriel Amunátegui, que era també director de la

Biblioteca Nacional. El president del primer PEN Club xilè, Eduardo Barrios, en

canvi, va excusar la presència. A la primera sessió del Club hi van assistir, segons la

premsa, alguns socis escriptors (María Cristina Menares, Augusto Iglesias, Aníbal

Barrios, Samuel A. Lillo, Armando Arriaza, Juan Emar, Víctor Domingo Silva i

Blanca Luz Brum) i també personalitats del moment, com l’ambaixador de Mèxic,

Adolfo Cienfuegos, o el ministre de Cuba Alfonso Hernández Catá. La notícia d’El
Mercurio, de novembre del 1935,22 posa l’atenció en el discurs del president, el qual

«recordó que anteriormente había existido [el PEN Club de Xile] entre nosotros y

que la iniciativa actual se debía a la señora Flora Yáñez, quien había recibido en

Buenos Aires el encargo de gestionar su formación en nuestro país». En efecte, l’es-

criptora xilena va rebre l’encàrrec per part de la central londinenca de refundar el

PEN Club de Xile, mesos abans del XIV Congrés Internacional dels PEN Clubs, que
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21. E. SZMULEWICZ, 1977: Diccionario de la literatura chilena, Santiago: Editorial Andrés Bello, 
p. 447.

22. «La primera reunión del P.E.N. Club de Chile se efectuó ayer», El Mercurio, 30-XI-1935, p. 19.
El Mercurio era un prestigiós diari de caire conservador fundat per Agustín Edwards Mac-Clure i publicat
a Santiago des de l’1 de juny del 1900. L’edició de Valparaíso es posà en marxa el 12 de setembre de
1827, la qual cosa el fa el diari en circulació en castellà més antic de Xile i del món.



se celebrà a Buenos Aires la primavera del 1936, i al qual ella va assistir com a

representant dels escriptors xilens.

La reaparició del PEN Club de Xile va tenir un impacte positiu en la premsa del

país, com podem comprovar en un article d’opinió publicat a El Mercurio el mateix

dia de la presentació.23 L’autor hi ressaltava la popularitat que el PEN Club tenia ales-

hores arreu del món, observable a partir de la creació de nombroses plataformes inter-

nacionals que vetllaven pels intercanvis culturals i literaris i la llibertat d’expressió,

com «una masonería que […] pretende, en una palabra, que el conocimiento, que el

escaso conocimiento que los hombres de letras tienen entre sí, termine, y sea reem-

plazado por la benevolencia, la cordialidad, el afecto que siempre acarrea el conoci-

miento de persones de análogos gustos, similares aficiones y aspiraciones comunes».

També ressaltava que «los P.E.N. Clubs de todo el mundo, hasta ahora han hecho una

obra hermosísima de acercamiento, de unión, de confraternidad entre los trabajadores

de la pluma, sin atender a diferencias de razas, de ideas, de religiones», i confiava

que, en el cas xilè, la creació del PEN servís per aglutinar els escriptors del país més

enllà del «exagerado convencimiento personal que tiene cada uno de su propia impor-

tancia y de su personal valor artístico». I ho reblava: «Si el P.E.N. Club de Chile logra

agrupar en su seno a hombres y mujeres que sean tales, antes que pontífices máximos

de disciplinas estéticas, habrá conseguido su mayor triunfo». 

El primer document del centre xilè del PEN conservat a l’arxiu del PEN Internacio-

nal és una carta datada el 5 d’agost del 1939 i signada per Mari Yan (María Flora

Yáñez) com a presidenta de l’entitat. El document (en paper de carta amb l’encapçala-

ment «P.E.N. Club | Asociación internacional de escritores | Centro de Chile | Secreta-

ría: Biblioteca Nacional»), adreçat a Londres a l’atenció d’Hermon Ould (1886-1951),

Secretari general del PEN Internacional, agraeix una carta d’Ould del mes de juny,

apunta que fa poc Yan ha estat escollida presidenta del PEN xilè (i que el nou secretari

és Sady Zañartu), confirma l’assistència al XVII congrés internacional, que s’havia de

celebrar aquell 1939 a Estocolm,24 i informa que com a delegat han designat «al poeta

Pablo Neruda, actualmente en París».25 Hi ha després una segona carta del 3-I-1940 i el
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23. «P.E.N.», El Mercurio, 29-XI-1935, p. 3.

24. El congrés fou finalment cancel·lat per l’esclat de la Segona Guerra Mundial.

25. La carpeta corresponent al «PEN Chile» és a la capsa núm. 72 de l’arxiu del PEN Internacional
dipositat al Harry Ransom Center (HRC) de la Universitat de Texas. Conté vint-i-dues cartes i un tele-
grama, d’entre 1939 i 1951. Agraïm al HRC l’autorització per reproduir-ne els fragments, inèdits, citats
en el nostre article. Pablo Neruda tenia aleshores trenta-cinc anys, i havia estat designat cònsol especial
de Xile per a la immigració espanyola amb seu a París. Serà un dels responsables del viatge del Winni-
peg, que el setembre del 1939 dugué a Xile dos mil cinc-cents exiliats republicans, i més endavant, l’en-
carregat de les gestions que duran a Xile l’autoanomenat «grup andí».



tercer document, datat a Santiago el 10 d’abril del 1941, és una altra carta mecanogra-

fiada, també adreçada a Hermon Ould, signada en aquest cas per Francesc Trabal, que

s’adreça a Ould com «Mon cher ami», el posa al corrent de la seva arribada a Xile i li

dóna la notícia de la seva incorporació a la junta del PEN del país sud-americà:

Depuis plus d’un an sans nouvelles, je vous exprime a nouveau toute ma sympatie

et je vous felicite pour le courage que votre pays a manifesté pour la liberté de la

civilisation. Je vous ai écrit au debut que nous etions arrivées au Chili, mais peut

etre ma lettre ne vous a parvenu,26 doncs jamais j’ai eu le plaisir de recevoir reponse.

Mes amis Oliver, Benguerel, Guansé, Jordana et moi nous sommes arrivés le debut

de l’année 1940 au Chili et a present nous commençons a nous debrouiller. – Tout

de suite de mon arrivé a Santiago j’ai établi contacte avec les amis du P.E.N. du

Chili et j’ai travaillé avec eux. A present j’ai eté nommé membre de son Conseil, et

je vous exprime la meme fidelité de toujours. Membre du Conseil du P.E.N. du

Chili je suis a votre entiere disposition pour tout ce que je peux faire pour vous

aider. D’abord je vous prie de m’ecrire pour me dire si les ecrivains d’ici pouvons

vous faire quelque service. S’il vous manque quelque chose nous sommes prets a

vous aider. Le temps change, et voyez-vous, avant c’etais les catalans qui fallait

aider, et maintenant nous serons hereux de pouvoir repondre a n’importe quel appel

des ecrivains anglais que nous admirons tant et que nous esperons vont lutter avec

tout l’effort pour sauver l’humanité. | Je sais bien peu des choses de nos freres, les

ecrivains catalans qui sont restés a France. Si vous avez des nouvelles je serais heu-

reux de les savoir.27

En aquesta primera carta, Trabal (que es presenta com «un simple soldat de la

causa anglesa») explica també la posada en marxa del ja esmentat programa

radiofònic La Semana Literaria, proposa, en nom del PEN xilè, la tramesa de

novetats literàries per ressenyar-les28 i sobretot demana a Ould que li escrigui una
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26. La carta mencionada no consta a la carpeta del PEN xilè de l’arxiu del Harry Ransom Center. 

27. Document inèdit. Carta mecanografiada, a dues cares, amb data «10 abril 1941» i signatura
autògrafa de Francesc Trabal. És a la carpeta «PEN Chile» de la capsa 72 de l’arxiu del PEN Interna-
cional al Harry Ranson Center (Austin). El transcrivim literalment.

28. Temps després, el 27-II-1946, Trabal escriurà en una altra carta a Ould: «He publicado más de
300 comentarios a libros ingleses en estos seis años de destierro y ellos han sido leídos por ocho emisoras
de radio, semana a semana. Muchos de estos comentarios son originales de prestigiosos escritores chile-
nos, que siguen muy atentamente la vida literaria británica», i li reitera la demanda que els enviïn llibres
per a La Semana Literaria (document inèdit, carta mecanografiada, una cara, datada «Santiago, 27 febre-
ro 1946», amb signatura de Trabal).
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carta de recomanació per a l’ambaixada anglesa perquè vol anar-hi a oferir-se

com a agent de propaganda de la causa aliada:

Depuis que je suis ici je fais une revue hebdomadaire, avec le titre LA SEMANA

LITERARIA qu’a present c’est l’organe du P.E.N. du Chili. Dés le premier numero

j’ai publié chaque semaine une section de LETTRES ANGLAISES ou nous parlons

des livres, poemes, politique, actualité anglaise. Il commence a me manquer du

materiel. Si les ecrivains anglais voulaient m’envoyer ses ouvres je publierai

regulierment des critiques ou de commentaires trés volontiere. Je vais vous

envoyer regulierment cette revue, que je passe a la T.S.F. chaque dimanche a 2

heures de l’apres midi (C.B.960 du Chili). Je reçois quelques livres quelques fois

de l’Embassade Britanique du Chili, mais c’est tres peu. Vous avez les moyens

de me faire parvenir oeuvres anglaises? Ains, aussi de la propagande anglaise?

Pensez-bien que ça sera l’ocasion de participer a aider votre cause que c’est la

mienne, vous le savez-bien. | Je vais vous demander aussi une faveur: vous

auriez le moyen de m’envoyer quelque recomendation, ou une presentation des

autorités anglaises pour votre Embassade ici? Ça pourrai contribuer aussi a tra-

vailler plus attaché aux bureaux anglais de propagande a Santiago. J’ai une

grande envie de faire quelque chose pour Vous, et de travailler pour vous en ce

moment que je suis si loin, mais que je crois nous sommes obligés a donner tout

l’effort n’importe ou pour participer a cette lutte. Vous savez bien que les cata-

lans nous esperons votre triomphe parce que nous croyons que votre victoire sera

aussi la notre. Nous ne pouvons pas rester absents. Nous devons contribuer que

elle arrive le plus tot possible.

La carta té també interès perquè Trabal hi apunta detalls sobre la seva aclimatació a

Xile i sobre com, aconseguida aquesta, vol reprendre la militància politicocultural:

Quand a notre vie nouvelle, point de vu economique, nous nous debrouillons

assez. Quand a moi j’ai ouvert un bureau de publicité qui commence a me don-

ner le necessaire pour vivre avec ma famille. C’est pour ça que, maintenant que

je peu respirer un peu, je voudrais destiner une partie de ma vie a travailler avec

tout l’enthousiasme pour aider nos aliés. Autrement, j’ai tant de choses a remer-

cier de mes chers colegues anglais, que je me fais un devoir de servir a mon tour

a quelque chose utile pour eux, pour vous.

Moisès Llopis Alarcón i Jaume Subirana Ortín, Francesc Trabal a Xile: activisme cultural
trasplantat
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La incorporació dels escriptors catalans a les activitats del PEN Club de Xile a partir

del 1941 implicà una certa transformació en els objectius i el plantejament del centre

com a societat literària, incorporant-hi el caràcter compromès i el treball col·lectiu

en favor de la causa catalana que inspiraven Trabal i tota la colla. Així, s’hi crearan i

consolidaran plataformes de difusió literària com el programa de ràdio esmentat 

i com una secció catalana, autònoma, presidida per Trabal que, més endavant, es tra-

duí en la constitució d’una institució conjunta, l’Instituto Chileno-Catalán de Cultura

(ICCC). El 8 d’agost del 1942, el diari La Nación publica la notícia de la cerimònia

de fundació del Instituto Chileno-Catalán de Cultura, entitat «que se asigna la

misión de divulgar entre los catalanes los valores de las letras y el arte chileno y, a la

vez, dar a conocer la cultura catalana en esta República».29Aquesta presentació,

organitzada a la Biblioteca Nacional, va incloure un àpat ofert pel Centre Català i

l’Agrupació Patriòtica Catalana, el qual va reunir escriptors distingits i professionals

xilens i catalans. La presidència d’honor de l’ICCC l’ocupava Margarita Xirgu, i

Gabriel Amunátegui i Francesc Trabal en compartien la vicepresidència; Joan Oliver

n’era el secretari, i Antoni Pi, president del Centre Català, el tresorer. Entre els direc-

tius hi havia Mariano Latorre, Domènec Guansé, Xavier Benguerel, Josep Ferrater

Mora o C.A. Jordana. Més endavant, l’agost del 1945, amb la reorganització de l’en-

titat, Francesc Trabal en mantindrà la vicepresidència i, a més, serà nomenat membre

de la comissió per construir una font dedicada a Jacint Verdaguer, amb els xilens

Chela Reyes i Herman Rodríguez Arias.30A més de la posada en marxa de l’ICCC, el

nucli d’autors catalans promourà també accions puntuals vinculades a la causa cata-

lana: sabem per exemple que el PEN va ser una de les organitzacions culturals que

van participar en els actes de commemoració de l’afusellament del president Lluís

Companys i que més endavant, l’abril del 1945, va organitzar un sopar en honor del

vicepresident del Parlament de Catalunya, Manuel Serra i Moret, durant l’estada que

aquest va fer a Santiago.31

Mentrestant, Trabal no descuida la relació amb el secretari general del PEN

Internacional, Hermon Ould. El 15-XII-1944 li escriu en relació amb la mort del

Secretari general del PEN francès, el crític literari Benjamin Crémieux32 (i, com veu-
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29. La Nación, 8-VIII-1942, p. 13; Germanor, núm. 471, agost 1942, p. 28.

30. Germanor, núm. 498, agost 1945, p. 22.

31. Sobre la participació del PEN Club de Xile als homenatges a Lluís Companys, vegeu Germanor,
461, octubre 1941, p. 29; Germanor, núm. 482, octubre 1943, p. 20; La Nación, 15-X-1944, p. 16, i La
Nación, 22-X-1944, p. 3.

32. Crémieux, d’origen jueu, havia passat a combatre amb la resistència a França. Va ser detingut i
deportat el 1943, i morí al camp de concentració de Buchenwald el 14 d’abril del 1944.



rem tot seguit, la nota serveix també per confirmar la feina de Trabal des de Xile per

al servei d’intel·ligència anglès):

Amigo Mr. Ould. | No sé detalles de la muerte de nuestro estimado Crémieux.

Pero me causa horror aprender que lo que todos creíamos ha sucedido. Le acom-

paño una nota que he escrito a su memoria. | Ojalá muy pronto, mi estimado

amigo, podamos abrazarnos en una Europa redimida. No tiene idea lo que anhelo

pasar nuevamente ese mar anchísimo para acercarme a mi tierra y a las tierras tan

queridas de la vieja Europa! Por mi parte sigo colaborando desde Chile al esfuer-

zo de todos, e[n] el Departamento Británico de Informaciones, de Santiago. Ahí

me tiene a sus órdenes para todo lo que pueda ser útil, que ay! es tan poco, por lo

que todavía debemos hacer!33

Trabal envia a Ould la transcripció mecanografiada del text del programa 239 de La
Semana Literaria («órgano del P.E.N. Club de Chile») del 17-XII-44, signat per ell i

titulat «Homenaje a Benjamin Crémieux», que conté el record del pas dels exiliats

catalans per la seu del PEN francès i, sobretot, un relat preciós en primera persona

de la trobada de l’escriptor català i el crític francès al Congrés internacional del PEN

a Praga, l’any 1938:

El Servicio de Informaciones Francés nos comunica en un cable procedente de

París que el PEN Club de Francia acaba de reunirse en su sede de la Rue de Pie-

rre Charron, la Casa del PEN donde tantos fugitivos de la Europa invadida por

Hitler habíamos hallado cordial acogida, después de haber sido imposible reunir-

se los escritores franceses a partir de la ocupación nazi de la capital francesa. En

esa reunión, precursora de las nuevas actividades de nuestros estimados colegas

de la Francia recobrada, se dedicó un sentido homenaje al notable escritor y

Secretario del PEN francés Benjamin Crémieux muerto, dice el cable, en un

campo de concentración de Weimar hace muchos meses, sin darnos más detalles.

Temíamos, éramos muchos los que sentíamos ese temor, que Crémieux habría

sido una de las víctimas propicias de la furia nazi. Judío, apóstol eminente de las

generaciones más cultas de su raza, había dedicado toda su vida a trabajar contra

la fiera totalitaria, y siempre había acudido a las trincheras de más peligro para
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33. Document inèdit, arxiu del PEN Internacional al HRC (Austin). Es tracta de la nota mecanoscrita
al final del document descrit a la nota següent.



dar la voz de alerta contra los que confiaban en los milagros. Su voz no faltó en

el Congreso del PEN en Barcelona, ni en el Congreso de París, ni tampoco en el

Congreso de la Alianza de Intelectuales en dicha capital, ni en la última reunión

de los PEN en Checoeslovaquia poco antes de encenderse la catástrofe europea. 

Nuestro recuerdo a su actuación en dicho Congreso de Praga nos devuelve a Cré-

mieux en uno de sus momentos más culminantes. Era el verano del año 1938,

cuando la guerra actual había empezado en tierras ibéricas. El PEN internacional

decidió reunirse en la patria de Massarik y de Benes, y tuve el honor de poder

asistir representando mi país, mi Cataluña amenazada por los ejércitos marro-

quíes, italianos y nazis. De los que en ese momento nos juntamos en Praga algu-

nos han desaparecido para siempre. Presidió el gran escritor checo Karel Chápec,

fallecido ante la invasión de Checoeslovaquia meses después. No pudo asistir el

escritor fascista Marinetti que recién llegado cuando supo que había llegado una

representación de la Cataluña que él y los suyos quería[n] borrar del mapa se

negó a entrar a la sala donde se celebraría el Congreso y regresó furioso a Italia;

Marinetti dejó de existir no hace mucho. Y asistió igualmente actuando de Secre-

tario junto a Hermon Ould, Secretario del Comité Internacional, el nuevo mártir

Benjamin Crémieux. El objeto primordial de la presencia de Cataluña al Congre-

so de Praga fue para presentar una moción en demanda de un acuerdo de protesta

por el precedente que estaba creándose en Cataluña del bombardeo de una capital

abierta, Barcelona, por los bombarderos fascistas de Mussolini y de los nazis, los

cuales día tras día dejaban caer sus bombas de ensayo sobre hospitales, iglesias,

escuelas, museos y bibliotecas. La moción que tuvimos el honor de presentar

proclama el alerta a los otros pueblos hermanos. Decíamos entonces que las

bombas que caían sobre Barcelona caerían luego en París, en Londres, en Bru -

selas, en Copenhagen. Poca cosa podíamos hacer los escritores. Pero no tan poca

que no pudiésemos declarar al mundo el horror de tales procedimientos y su 

condena.

El primero, el más apasionado para que dicha moción figurase en la orden del día

de la primera sesión de dicho Congreso, fue Benjamin Crémieux. Fue él quien

debió convencer a su Presidente, el escritor refugiado hoy día en Norteamérica,

Jules Romains, de la justicia de dicha moción, quien ya entonces titubeaba de

situarse en una línea de conducta decidida. Y con Crémieux, apoyaron su inclu-

sión en la mesa de trabajo, Ould y el viejo Welles, por los ingleses, Chápec por

los checos y la delegación del PEN de China, junto con la delegada del PEN de

la India. La moción que tanto cariño tuvo por parte de Crémieux, fue presentada
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en el acto inaugural del Congreso de Praga y los Congresistas, por unanimidad,

de pie en la Sala, la votaron y aclamaron con emoción. […]34

A més dels vincles transatlàntics amb la seu central de l’organització aportada per

Trabal, la participació dels catalans en el PEN xilè també es va concretar en la posa-

da en marxa d’alguns projectes editorials (ho veurem amb detall més endavant), amb

la voluntat d’agrupar, consolidar i donar a conèixer el col·lectiu d’escriptors consti-

tuït al voltant de la institució literària. És el cas de les «Ediciones de La Semana

Literaria del PEN Club de Chile», un projecte editorial solidari posat en marxa el

1944 i que, contra «esa misma inercia pesimista o derrotista nacional, ese escepticis-

mo inferior que desconfía de todo mérito chileno», nasqué per «no sólo ayudar al

autor con los máximos beneficios de su propia obra, sino además al lector, ofrecién-

dole sólo aquello aceptado como un auténtico valor en un Consejo formado por

escritores responsables como son los afiliados al PEN Club de Chile».35 L’article a

La Nación cridava a subscriure’s a «ese núcleo de gente selecta y culta capaz de

creer y alentar, capaz de cooperar en una obra tan simple, pero sin duda alguna

importante, como es ésta». La primera sèrie d’aquesta nova editorial foren els

Ensayos de Ricardo Latcham; Que vienen los piratas, de Santiago del Campo; El
remate de un viejo palacio santiaguino, de Domingo Melfi; una selecció i traducció

de Cuentos ingleses, del xilè Hernán del Solar, i la traducció al castellà de Vals, de

Francesc Trabal, amb una recepció molt positiva per part de la crítica xilena.36 Dos

anys més tard, el maig del 1947, el noticiari de La Nostra Revista dóna compte de la

recepció a Xile de l’última novel·la de Trabal, Temperatura. N’han arribat dos

exemplars, i un d’ells és lliurat en un sopar a la senyora Alícia Marchant, a qui va

dedicada l’obra. Hi són presents, entre d’altres, el Premi Nacional de Literatura de

Xile, Joaquín Edwards Bello, la secretària del PEN Club de Xile, Chela Reyes, el
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34. Full mecanografiat per les dues cares, amb la transcripció del programa radiofònic mencionat. Al
final de la segona cara hi ha una nota també mecanoscrita datada «Santiago de Chile 15 diciembre 1944»
i signada a mà per Trabal, que hi afegeix també a mà la seva adreça. El document és a la carpeta «PEN
Chile» de la capsa 72 de l’arxiu del PEN Internacional al HRC (Austin), ubicat erròniament com si fos del
1946. El text apareixerà en versió catalana el gener del 1945 a la revista Germanor (núm. 491, p. 24-25), i
ha estat reproduït a Els contracops de l’enyorança, op. cit., p. 157-160. La versió catalana acaba així:
«Els catalans, especialment els escriptors catalans que el coneixíem i l’estimàvem, no podem oblidar Cré-
mieux. El seu sacrifici és per a tots un exemple i un terrible advertiment. Com el nostre Carles Rahola, el
també nostre Benjamin Crémieux clama justícia per als oprimits, per als vexats, per a les innúmeres vícti-
mes dels botxins de la llibertat. Cadascú de nosaltres pot fer i ha de fer alguna cosa per tal que aquest
clam sigui escoltat» (p. 160).

35. La Nación, 10-XII-1944, p. 8.

36. Sobre la recepció de Vals per part de la crítica xilena, vegeu L. MELÉNDEZ, «Vals», La Nación, 19-
VIII-1945, p. 6; P. TURINA, «Vals, por Francesc Trabal», La Opinión, 23-IX-1945, p. 11.



senador Gregorio Amunátegui, l’escriptor Domènec Guansé o Mario Oles, president

del projecte editorial de Trabal i Solar, l’editorial Rapa Nui.37

El PEN de Xile també va tenir una resposta contundent, reivindicativa i solidària

amb la col·lectivitat exiliada a Xile contra el govern de Franco. El mes de maig del

1946 apareix publicada a Germanor la notícia que els escriptors catalans residents a

Xile «i pertanyents al PEN Club català» havien cursat una moció perquè fos presen-

tada el mes següent al Congrés Internacional del PEN d’Estocolm (el primer després

de la Guerra Mundial) contra la repressió i la censura que el govern militar de Fran-

co exercia sobre la llengua i la literatura catalanes. El document estava signat per

Francesc Trabal, Xavier Benguerel, Josep Ferrater Mora, Alexandre Tarragó, Lluís

Franquesa, Domènec Guansé i Joan Oliver.38 Aquesta enèrgica condemna, la primera

amb caràcter internacional a favor de la nostra llengua i de la nostra cultura, va ser

assumida pel PEN internacional amb la condemna unànime del govern franquista,

alhora que animava els escriptors a prosseguir en la seva lluita per la llibertat i els

drets humans.39 La repercussió d’aquesta condemna també va ser difosa pel PEN

xilè, que va demanar l’adhesió del govern de Xile a la resolució d’Estocolm i va

sol·licitar al president de la República, Gabriel González Videla, el trencament de

les relacions diplomàtiques amb el govern de Franco (i la represa de les relacions

amb el govern republicà a l’exili).40 Són nous temps: la guerra europea i mundial

havia acabat, i molts confiaven que això comportaria la fi de la dictadura a Espanya.

El 27 de febrer del 1946, Trabal clou una carta a Hermon Ould amb aquestes parau-

les: «Ojalá muy pronto podamos darnos un abrazo en Europa, cuando finalmente sea

extirpado de mi añorado país el franquismo. América ha sido muy benigna y muy

agradable para nosotros. Pero no puedo dejar de soñar día y noche con mi dulce

Catalunya, que Ud. conoce y estima...».41

El dia 8 de novembre del 1947, el PEN Club de Xile ofereix un banquet d’ho-

menatge a Francesc Trabal per l’èxit obtingut amb la traducció castellana de la
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37. La Nostra Revista, núm. 17, maig 1947, p. 204.

38. Germanor, núm. 507, maig 1946, p. 38.

39. «La condemna moral del règim de Franco pel Pen Club Internacional», Germanor, núm. 510-511,
agost-setembre 1946, p. 9.

40. La notícia, publicada al Germanor de novembre del 1946 (núm. 513, p. 10), és important a més
perquè inclou el llistat d’escriptors i intel·lectuals que formaven part del PEN Club de Xile. En aquell
moment el presidia Ricardo Latcham, Augusto D’Halmer n’era el vicepresident, i Chela Reyes, la secretà-
ria. A més, hi havia nou directores més: Mariano Latorre, Gabriel Amunátegui, Santiago del Campo,
Pepita Turina, Hernán del Solar, Oreste Plath, María Elba Miranda, Nicomedes Guzmán y Myle Oyarzún. 

41. Document inèdit. Carta mecanografiada, una cara, datada «Santiago 23 enero 1947», amb signa-
tura manuscrita de Trabal. És a la carpeta «PEN Chile» de la capsa 72 de l’arxiu del PEN Internacional al
HRC (Austin).
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seva darrera novel·la, Temperatura, publicada a l’editorial Tegualda.42 Hernán del

Solar, soci de Trabal a Rapa Nui, en va fer la ressenya a La Semana Literaria, i

Germanor en publicà la traducció.43Llevat d’aquest comentari, i de la ressenya

valorativa de Pere Calders a La Nostra Revista de Mèxic, la darrera novel·la de

Trabal va ser severament castigada per la crítica,44 i no només per la crítica: Mercè

Rodoreda (aparellada, val a dir-ho, amb el marit de la germana de Trabal) escriu a

Anna Murià: «En Trabal quan va cometre la novel·la d’aquest títol diuen que esta-

va a cinquanta-set i mig. I tenia cagarrines. Feia anys que no havia llegit una cosa

tan dolenta, amb un humorisme –ell es pensa que en sap fer– que no fa ni somriu-

re. Aquest senyor s’ha equivocat. La literatura és una altra cosa. Aquest senyor ha

fet un ou ferrat sense oli».45Aquest és, potser, l’inici del «desplaçament irreversi-

ble»46 i el descrèdit de Trabal dins el circuit literari català. El juliol del 1948, Ger-
manor fa referència a una conferència sobre «Cultura catalana» a càrrec de Carles

Pi i Sunyer en una reunió del PEN Club de Xile al teatre de l’Instituto Chileno-

Británico de Cultura, i sabem que Trabal l’acompanyà abans, junt amb Lluís 

Franquesa i el conseller Josep M. Boré, a veure el Ministre d’Educació del país,

Enrique Molina, el rector de la Universidad de Chile, Juvenal Hernández, i l’am-

baixador britànic. En aquesta nota, Ricardo Latcham continuava figurant com a

president del PEN.47

La carpeta del PEN xilè a l’arxiu del PEN Internacional de la Universitat de

Texas conté una darrera carta de Francesc Trabal a Hermon Ould, mecanoscrita en

anglès, del 5-VII-1949, en què demana al Secretari internacional un recordatori de la

literatura catalana en el Congrés internacional que havia de tenir lloc aquell any a

Venècia («it is expected by your friend that on the future PEN’s gathering at Venice

a friendly remembrance to Catalan letters, ten years in exile up to now, should be

devoted. | Our comrades should bear in mind at least that our tongue is justly the
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42. Germanor, núm. 521, novembre 1947, p. 49.

43. H. DEL SOLAR, «Temperatura, de Francesc Trabal», Germanor, núm. 525, març 1948, p. 33-34.

44. Llegiu, per exemple, les opinions de J. OLIVER, 1999: Obra en prosa. Obres Completes de Joan
Oliver, vol. 4, Barcelona: Proa, p. 378; o d’A. MANENT, 1976: Literatura catalana de l’exili, Barcelona:
Curial, p. 132.

45. Carta amb data 3-IX-1948, dins M. RODOREDA, 2017: Cartes de guerra i d’exili (1934-1960),
Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, p. 141.

46. M. CAMPILLO, «La construcció cultural a l’exili segons Francesc Trabal i Armand Obiols», op.
cit., p. 260.

47. Germanor, núm. 529, juliol 1948, p. 6-7. En aquest mateix número (p. 45), s’anuncia que Trabal,
«l’inquieta fantasia del qual no deixa de suscitar-li mai noves iniciatives», ha obert una botiga de llibres i
d’objectes d’art.



only one throughout the world that was driven away from its own land, subdued and

forbidden to his people to make use of it for exhorting his thoughts») i li anuncia el

nom de la delegada xilena al congrés venecià, l’escriptora Patricia Morgan (pseudò-

nim de Marta Herrera de Warnken).

Rapa Nui: una activitat editorial pionera

Una altra de les iniciatives culturals de Francesc Trabal a Xile, en aquest cas per fer

créixer el circuit literari infantil del país, fou la creació de l’editorial Rapa Nui (nom

polinesi de l’illa de Pasqua), fundada amb l’escriptor Hernán del Solar el 6 d’agost del

194648 i que, fins al 1951, quan va deixar de funcionar, publicà un total de seixanta-un

volums, bona part obra d’Hernán del Solar sota múltiples pseudònims.49 L’editorial

Rapa Nui fou un projecte destacable per dues raons: primer, per l’orientació cap al lec-

tor infantil com a receptor principal, la qual cosa es va reflectir en una edició acurada,

de qualitat i especialment preocupada per les necessitats dels lectors més joves. D’altra

banda, l’editorial Rapa Nui va fomentar la convocatòria de premis literaris destinats a

estimular el factor creatiu i l’interès del públic lector adult, però sobretot, de l’infantil.

Com ja s’assenyalava des de Germanor poc després de la fundació de l’editorial, els

volums de Rapa Nui s’allunyaven de «les velles històries de princeses i de fades,

sovint melangioses» i, per contra, presentaven «narracions d’aventures, optimistes i

estimulants». La nota de la revista reconeixia, a més, el valor didàctic de les obres, no

només per les il·lustracions o la presentació, sinó pels valors pedagògics associats:

La creació d’aquesta editorial resulta ben oportuna, ja que res de semblant no es

fa a Xile ni a cap altra de les Repúbliques americanes veïnes, quan en canvi en

tots els altres països cultes es dóna més importància cada dia a aquesta mena de

literatura, que tant pot contribuir a la formació d’infants i d’adolescents; a des-

vetllar la seva curiositat intel·lectual i a fer-los prendre gust per la lectura.50
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48. L’acta de fundació de l’editorial Rapa Nui es conserva a l’Arxiu Municipal de Sabadell (Fundació
La Mirada/AHS, AP 123/21). Hi figuren noms destacats de la col·lectivitat catalana resident a Xile i
també del circuit literari i social xilè: Pere Mir, Antoni Pi, Maria Trepat de Palou, Gregorio Amunátegui,
Agustín Edwards Bello o Mario Olea Pizarro.

49. La llista de pseudònims d’Hernán del Solar era extensa: Abelardo Troy, Clovis Kerr, Oliverio
Baker, Walter Grandson, Gastón Colina, Bill Boyd, Aldo Blu, Bat Palmer i, el més emprat, Ricardo
Chevalier.

50. Germanor, núm. 518, juliol-agost 1947, p. 33.



Així, l’editorial de Solar i Trabal serà la primera editorial xilena que doni al llibre

infantil el caràcter d’objecte literari, tot impulsant el gènere amb importants aporta-

cions d’autors tant xilens com estrangers.51 Les col·laboracions, però, van ser escas-

ses, malgrat els esforços dels dos socis per implicar els escriptors del moment. Per

exemple, gràcies a la publicació de l’epistolari de Carles Riba per part de Carles-

Jordi Guardiola, sabem que el 23 d’agost del 1949 Trabal va demanar a Carles Riba

que escrivís un conte per publicar a Rapa Nui, i el poeta sembla entusiasmat amb la

idea: «És una mescla inefable d’alegria i melangia. Vull dir, estimat Trabal, que no

veig improbable, ans ho desitjo, em decebria que no fos així, –que un dia em posi a

contar alguna història als meus néts. No fixem dates. Mentrestant, ¿la traducció cas-

tellana del Perot no us aniria bé?».52 Riba es referia, com apunta Guardiola, al volum

de Les aventures d’En Perot Marrasquí, una nouvelle del 1924 amb dibuixos de

l’Apa que tracta sobre les aventures d’un nen català que fuig de casa i que, final-

ment, va ser publicada en traducció castellana per l’editorial Juventud.53 Per una

altra banda, la Biblioteca Nacional de Chile conserva dues cartes en què la poeta

xilena Olga Acevedo, per encàrrec dels editors, demana a Gabriela Mistral si té quel-

com per publicar a Rapa Nui. En una primera ocasió, el 28 de setembre del 1949,

Acevedo escriu: 

Tengo un encargo para Ud. Gabriela. El Gerente de la Editorial Rapa Nui, Fran-

ces [sic] Trabal, me ha encargado preguntarle si Ud. tendría algún cuento largo

para las ediciones infantiles. Un tema que sea para niños de 8 a 12 años. O qué

cosa suya entre lo ya publicado podría seleccionarse para este objeto. Hay

muchas firmas de buenos escritores chilenos, ellos dicen que no es posible que

falte la suya. No se olvide de contestarnos algo a este respecto.

Malgrat que no disposem de la resposta de Gabriela Mistral, és possible que no aten-

gués l’encàrrec, perquè en una segona oportunitat, aquesta del 14 de juny del 1950,

Olga Acevedo li planteja, més o menys, la mateixa qüestió:
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51. M. LLOPIS, «Hernán del Solar, Francesc Trabal i el projecte de l’editorial Rapa Nui. Un cas de
difusió de la literatura infantil a Xile», inèdit. 

52. C.J. GUARDIOLA (ed.), 1991: Cartes de Carles Riba. II: 1939-1952, Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, p. 405.

53. Encara que sigui per la coincidència en el nom, no podem deixar d’advertir que Trabal va idear
un setmanari infantil anomenat precisament Marrasquí, molt probablement fent al·lusió a aquesta obra
(M. CAMPILLO, «Actuació civil durant la guerra civil i l’exili», op. cit., p. 30).



Antes que se me olvide: El Gerente (dueño) de la Editorial RAPA NUI, Frances

Trabal, como asimismo Hernán del Solar, que han sabido que Ud. me escribe, me

encargan decirle que si tiene alguna obrita para niños, algún cuento largo, para

editarlo. Cuando tenga un minuto disponible y pueda escribirme, le ruego no

olvidarse de contestarnos sobre esto. Ellos tienen el mayor interés.

Convé apuntar un tercer intent per implicar escriptors del moment, aquest del mateix

Trabal. En una carta del 9 d’agost del 1950 encapçalada amb el segell de l’editorial,

el català escriu al seu amic Joaquín Edwards Bello, director de La Nación, enviant-li

una antologia per a nens que recull els Premis Nacionals i el Premi Nobel.54 Malgrat

que Rapa Nui gairebé ja finia, Trabal recordava la voluntat amb què s’havia gestat el

projecte: 

Desde que hemos lanzado los primeros libros Rapa Nui no tratamos de otra cosa:

aplicar todo nuestro esfuerzo para ir mejorando. Es muy difícil crear una tradi-

ción de ediciones infantiles. Pocos países lo han logrado. En la mayor parte no

hacen sino repetir, adaptar, traducir… En Ed. Rapa Nui el resultado puede ser

discutido, puede ser poco feliz. Pero hemos partido del principio de no publicar

sino inéditos (me refiero a los textos, no a los autores) y todavía, de escritores del

país, de dibujantes del país, de papel nacional y de imprentas chilenas. 

La carta acaba amb una consideració del mateix Trabal com un «chileno de corazón,

acompañando esta labor de Rapa Nui con el máximo cariño para ustedes» i una peti-

ció a l’espai de la postdata: «¿Cuándo se decidirá a escribir uno o varios libros para

los niños de nuestras colecciones?». 

El llistat complet de publicacions de l’editorial Rapa Nui (vegeu-lo a l’Apèndix

final) consta, com hem dit, de seixanta-un volums, dividits en dues col·leccions, «Los

cuentos maravillosos de Rapa Nui», on s’agrupen les obres infantils i que, per la infor-

mació anotada en les primeres edicions, sabem que va tenir dues sèries: la primera, del

1946 a 1950, inclou 53 títols, entre els quals podem destacar Las aventuras de Totora
(1946), d’Hernán del Solar; Papelucho (1947), de Marcela Paz; Cocorí (1947), de

Joaquín Gutiérrez, o Alamito el largo (1950), de Maite Allamand; la segona sèrie, més
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54. El 1950, Agustín Martínez Hermoso publicà Gabriela Mistral y los premios nacionales de litera-
tura, un recull de retrats il·lustrats dels autors guardonats fins aleshores amb el premi nacional: Augusto
D’Halmar, Joaquín Edwards Bello, Mariano Latorre, Pablo Neruda, Samuel Lillo, Eduardo Barrios, Angel
Cruchaga i Pedro Prado. L’any 1951 va ser concedit a Gabriela Mistral.



breu (apareguda al llarg del 1950) la formen 8 títols, entre els quals La espada màgica
d’Hernán del Solar o El último toqui de Yanko Lautari. La segona col·lecció, «Auto-

res reunidos», també constà de 8 volums, i reuneix algunes propostes de prosa i vers

per a públic adult. Pel que fa als il·lustradors, Rapa Nui va comptar amb una àmplia

varietat de professionals: Aníbal Alvial, Jorge Christie, Yola Huneeus, Hedi Kras,

Darío Carmona, Pedro Di Girólamo, Nino o Roser Bru, entre d’altres.55

La idea que hi havia rere el projecte de Rapa Nui no es limitava a una qüestió lli-

bresca o de literatura infantil. En un article publicat a La Nación el 6 d’octubre del

1946, Trabal reivindicava l’editorial com un complement a la tasca educativa xilena

i, també, com un exemple de modernitat, i afirmava:

Chile está en situación de anticiparse a los demás países americanos en cuanto a

realizaciones editoriales, y dar un ejemplo de buen gusto y de buen sentido en

esa especialización de literatura infantil que únicamente los pueblos que gozan

de una tradición pueden permitirse. Con la Editorial Rapa Nui, no sólo los niños

de Chile sino todos los niños de habla castellana tienen un regalo que satisfará

sus ansias de educación y de fantasía.56

Trabal considerava, però, que l’esforç encara era incomplet i que calia implicar-hi

altres mitjans i àmbits culturals i socials especialment dedicats als més menuts. A

més del món editorial, l’escriptor hi reclamava la presència de dos mitjans «de la

mayor importancia: la radio y el diario».

Un vernís d’optimisme comunicatiu

Joan Oliver, en el retrat que va dedicar a Francesc Trabal amb motiu de la seua mort

l’any 1957, apunta amb un caràcter afectat les circumstàncies que van condicionar

els darrers anys del seu amic: «La dura prova de la guerra, l’excés de treball, les

angúnies que produeix l’assumpció de greus responsabilitats i una visió tenebrosa

del pròxim avenir, que en Trabal s’esforçava a dissimular sota un vernís d’optimis-

me comunicatiu, produïren en el meu amic […] danys morals, una intensa depres-
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55. Sobre l’editorial Rapa Nui, podeu consultar el que en diuen Anna M. Prat i Emilio del Solar a J.
GUILLAMON, 2008: El dia revolt. Literatura catalana de l’exili (Barcelona: Empúries, p. 202-223).

56. F. TRABAL, «Una radio para los niños», La Nación, 6-X-1946, p. 2. 



sió».57 Oliver projectava una imatge58 que es veurà reflectida també en epistolaris,

crítiques literàries i memòries,59 i que és possible que ell mateix hagués ajudat a pro-

pagar arran de la publicació a Germanor l’any 1947 d’unes «Confidències sobre

l’AMSPICU» que podien ser llegides com «una paròdia de la utopia trabaliana».60

L’any del 1947 és també el de la publicació a Mèxic de Temperatura, que agradà a

ben pocs, i que acaba amb el text adreçat a la neboda de l’autor «amb el desig que

ben aviat pugui llegir-la, puix això equivaldrà a haver recobrat plena llibertat la

meva pàtria, la meva dolça Catalunya, i acabat amb una època tan injusta com la que

totes les nacions lliures han fet possible per al meu país, l’enyorança del qual arriba

ja al fons dels meus ossos i sento que no em seria suportable per molt temps més»

(el subratllat és nostre). Gradualment, Trabal s’anirà aïllant i la seva activitat pública

i literària anirà apagant-se. Domènec Guansé, crític convençut de la vinculació entre

l’obra literària i el compromís social, contraposa en Trabal l’eficàcia resolutiva –la

«imaginació fèrtil», en paraules del mateix Guansé– amb un afany per «intervenir,

figurar, fulgurar, sorprendre. […] Per això, quan s’adonà, en terres llunyanes, que

havia esgotat els procediments per a fer parlar d’ell, emmudí completament».61

Després d’arribar a Xile amb l’ambició de fundar-hi una colònia de catalans

exiliats que es dediqués a les lletres i, d’alguna manera, pogués reprendre i mantenir

la tasca editorial, associativa i literària que ja havia emprès a Catalunya d’ençà dels

temps de la col·lecció La Mirada, de l’Agrupació d’Escriptors Catalans i la Institu-

ció de les Lletres Catalanes, de la Colla de Sabadell i de Judita o Vals, després de

dinamitzar el PEN xilè, de fer periodisme cultural de primera, de crear programes de
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57. J. OLIVER, 1999: Francesc Trabal, recordat, Sabadell: Fundació La Mirada, p. 25-26.

58. Joan Oliver planteja el retrat de Trabal a partir d’una doble estructura: el Trabal amic i el Trabal
escriptor. Destaca el contrast entre el caràcter «brillant, audaç, improvisador, voluble i ambiciós: el per-
fecte entusiasta» amb què presenta el seu amic i la manera com el descriu com algú «poruc i aprensiu»,
ple d’un «sentiment mixt d’inseguretat i cautela» (J. OLIVER, Francesc Trabal, recordat, op. cit. [1a ed:
Serra d’Or, 100, gener, 1968, p. 45-49]). El lector interessat pot consultar l’estudi anterior sobre els
retrats que Domènec Guansé i Joan Oliver van dedicar a Francesc Trabal a M. LLOPIS, «Francesc Trabal
evocat: els retrats literaris de Domènec Guansé i Joan Oliver. Estratègies descriptives i posicionament crí-
tic», dins J. ESPINÓS; A. MAESTRE; I. MARCILLAS (ed.), 2015: La biografia a examen, Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, p. 89-102.

59. Llegiu, per exemple, L. BUSQUETS (ed.), 1999: Xavier Benguerel / Joan Oliver. Epistolari, Barce-
lona: Proa, o S. GASCH, 2002: Etapes d’una nova vida. Diari d’un exili, Barcelona: Quaderns Crema.

60. M. CAMPILLO, a «La construcció cultural a l’exili segons Francesc Trabal i Armand Obiols» (op.
cit., p. 260), parla del «desplaçament irreversible» de Trabal en aquests anys i n’apunta algunes possibles
causes, com ara les polèmiques dins l’Agrupació Patriòtica Catalana que afectaren, de retop, la direcció
de Germanor, les crisis del Consell de Londres, les dificultats per establir-se a Xile o la consideració
pejorativa cap a Trabal motivada a través d’epístoles i retrats.

61. D. GUANSÉ, «Joan Oliver (1899), Francesc Trabal (1899-1958), Armand Obiols (1905)», 1966,
dins D. GUANSÉ, Abans d’ara (Retrats literaris), Barcelona: Aymà, p. 207 i 210.
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ràdio i una editorial que refundava el llibre infantil al país, després de considerar-se

soldat de la causa aliada un cop viscut i vist el terrible advertiment de la guerra civil

espanyola i la Segona Guerra Mundial, l’any 1951 Francesc Trabal encara mantenia

(en la conferència «Perdurabilitat de Companys») la convicció moral de continuar

amb els esforços iniciats i promoguts des dels anys quaranta: «El que ens cal és fer

quedar bé els nostres herois i màrtirs i assolir el que ells no obtingueren: ressuscitar

Catalunya i fer-la reviure ufanosament. I per a això tots els camins són bons, si par-

teixen d’un mateix propòsit: Catalunya».62 Per alguna raó, però, mentre escrivia això

la seva vida desembocava en altres camins que l’havien de dur a l’emmudiment, a la

fama d’excèntric i al progressiu allunyament del circuit literari i cultural, tant el xilè

com el català, fins la seva mort, a Santiago de Xile, el 8 de novembre del 1957.

Moisès Llopis Alarcón i Jaume Subirana Ortín, Francesc Trabal a Xile: activisme cultural
trasplantat

62. «Parlament de Francesc Trabal», Germanor, núm. 570, desembre 1951, p. 6-7.
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1946

Troy, Abelardo*63 El castillo de la medianoche CM64

Palmer, Bat* Rip el bucanero CM

Solar, Hernán del Las aventuras de Totora CM

Baker, Oliverio* El misterio del circo Neptuno CM

Camerón, Juan* El diablo se divierte CM

Chevalier, Ricardo* El crimen de la calle Bambi CM

Grandson, Walter* El peñón de los monos CM

Kerr, Clovis* El fantasma del zoo CM

Solar, Hernán del Cuando el viento desapareció CM

Solar, Hernán del Mac, el microbio desconocido CM

Latorre, Mariano El choroy de oro CM

1947

Paz, Marcela Papelucho CM

Solar, Hernán del Memorias de una sirena CM

Solar, Hernán del El secreto de Bakal CM

Solar, Hernán del Chiu, el campesino CM

Colina, Gastón* Los anteojos del Dr. Olid CM

Blu, Aldo* La niña de piedra CM

Palmer, Bat* Mijail CM

Solar, Hernán del El rey de los atunes CM

Chevalier, Ricardo* El club de las cigarras CM

Kerr, Clovis* El pez vagabundo CM

Kerr, Clovis* El tesoro de los pingüinos CM

Boyd, Bill* El capitán Relámpago CM

Solar, Hernán del Pilo tambor CM

Solar, Hernán del La porota CM

Gutiérrez, Joaquín Cocorí CM

Durand, Luis Guauguau y sus amigos CM

1948

Colina, Gastón* El hombre del sombrero de copa CM

Chevalier, Ricardo* La cabaña del gorrión CM

Aguirre, Isidora Wai-Kü CM

63. *Pseudònim d’Hernán del Solar.

64. CM: «Los cuentos maravillosos de Rapa Nui».
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1949

Amunátegui, Gregorio Del otro lado de la montaña: novela AR65

Geel, María Carolina Siete escritoras chilenas AR

1950

Solar, Hernán del El bufón Tito campana CM

Solar, Hernán del El cazador de sombras CM

Solar, Hernán del Enanos y gigantes CM

Solar, Hernán del Recuerdos de un espantapájaros CM

Solar, Hernán del Pascual de la Sierra CM

Solar, Hernán del Taita grillo CM

Solar, Hernán del La vaca rabiosa CM

Chevalier, Ricardo* La Osa mayor CM

Solar, Hernán del El Hada madrina CM

Solar, Hernán del El Duende de porcelana CM

Solar, Hernán del El cuclillo aventurero CM

Chevalier, Ricardo* El cofre del gitano CM

Solar, Hernán del El diamante colorín CM

Solar, Hernán del La luna colorada CM

Solar, Hernán del El Centauro CM

Allamand, Maite Alamito el largo CM

Solar, Hernán del La espada mágica
CM – 2a
sèrie

Yankas, Lautaro El último toqui
CM – 2a
sèrie

Chevalier, Ricardo* La jirafa perseguida
CM – 2a
sèrie

Solar, Hernán del El mago Yorlín y su aprendiz Esmeraldino
CM – 2a
sèrie

Solar, Hernán del Kid pantera
CM – 2a
sèrie

Martínez Hermoso,
Agustín

Gabriela Mistral y los premios nacionales
de literatura

AR

Heiremans, Luis Alberto Los niños extraños AR

Clissold, Stephen El Alicanto

CM – 2a
sèrie
Trad. d'H.
del Solar

Clissold, Stephen
El hijo de Maltincampo: adaptación de
“El Cautiverio Feliz”, de Pineda y Bas-
cuñan

CM – 2a
sèrieTrad.
d'H. del
Solar

65. AR: «Autores reunidos».
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Reyes, Chela Tía Eulalia: novela AR

Reyes, Chela Historia de una negrita blanca
CM – 2a
sèrie

1951

Moore, Sylvia Romancero rústico AR

Ladrón de Guevara,
Matilde

Pórtico de Iberia AR

Barrios, Victoria Canciones para mi niño AR


