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LA LITERATURA CATALANA A L’EXILI

En ser ocupada Catalunya per les forces 
franquistes, les lletres catalanes van so-
frir un col·lapse que alguns van creure 
que fóra mortal. Ens aiuen que certs 
funcionaris encarregats de la propaganda 
franquista duien preparats opuscles, car-
tells i proclames en català, i que algú va 
privar que aquest material fos distribuït. 
Si això fos cert, seria un indici que a les 
altes esferes dels guanyadors hi havia 
qui considerava que la victòria no havia 
d’anar aparellada a l’anihilament cultural 
de Catalunya, encara que Catalunya ha-
gués de ser sotmesa políticament. Suposo 
que moriré sense saber qui tenia aqueixa 
idea mitjanament bona, que potser no 
ho era, de bona. El fet és que el català 
va desaparèixer, a Catalunya, com a llen-
gua de cultura durant uns quants anys, 
tins que es va iniciar el redreçament. 
Però la llengua va sortir amb uns milers 
d'exiliats que es van escampar pel món 
i les edicions catalanes no es van inter-
rompre. El mateix any 1939, a més de les 
revistes catalanes que sostenien els emi-
grats anteriors a la guerra, apareixien ja 
les primeres publicacions dels exiliats: 
«El Poble Català», a París, i «Revista dels 
catalans d’Amèrica», a Mèxic, el mes d'oc-
tubre, i «Revista de Catalunya», a París, 
el mes de desembre. També els primers 
llibres. Sense retorn, de Xavier Bengue- 
rel, era editat a Buenos Aires pel no-
vembre de 1939. Els anys següents s'edi-
tarien uns centenars de títols catalans. 
Les revistes van reflectir en general la 
situació política segons l’òptica dels qui 
les feien. Els primers llibres van tractar 
de l'ambient de la guerra, possiblement 
perquè els autors ja els tenien escrits en 
sortir. O contenien la narració d'uns fets 
intemporals. Després, com era lògic, els 
escriptors catalans van voler deixar tes-
timoniatge dels camps de concentració, 
diversament sentit i diversament expo-
sat. Van aparèixer llibres de qualitat tan 
desigual com Xabola, d'Agustí Bartra, i 
Ombres'entre tenebres, de Manuel Vall- 
deperes. Seguirien altres llibres que ex-
plicarien un exili menys angoixós però 
novel·lable, que presentarien recreacions 
de mites clàssics i figures i estats d’ànim 
que no pretenien ser literatura d’exili 
—o que pretenien, justament, no ser-ho—, 
en un lloable intent de fer una literatura 
«normal». Hi van contribuir autors de la 
qualitat de Xavier Benguerel i Domènec 
Guansé. El període més fructífer va ser 
la dècada dels quaranta. Quan començà 
a ser possible d'editar llibres catalans a 
l’interior, els més regulars o destacats 
dels escriptors exiliats van editar els seus 
llibres a Catalunya i els altres ja havien 
dit el que havien de dir. Durant anys, 
d'aqueixa literatura, se n’ha tingut una 
idea vaga, a Catalunya, o no se n'ha tingu-
da cap —deixant de banda la informació 
que en poguessin tenir uns quants estu-
diosos. S’havien llançat diverses iniciati-
ves perquè la «literatura catalana a l'exi- 
Ii» no quedés com un fet de la vida cata-
lana del qual s'arribaria a perdre el ras-
tre. Potser va existir el perill que això 
passés, però ha desaparegut gràcies a, 
justament, La Literatura Catalana a l'exi- 
n, d’Albert Manent, un treball extens, 
pràcticament exhaustiu, al qual els lli- 
p ?>. tes revistes i els opuscles editats a 
1 exili són no sols registrats escrupolosa-
ment, sinó també comentats críticament.

VICENÇ RIERA LLORCA

DIA RERA

EL FRED I LA BOIRA

Aquest hivern no ha fet fred. És clar 
que encara podem topar amb la fredor 
del març que, diuen les dites populars, 
porta sempre males intencions: Març, 
marçot, mata la vella a la vora del foc 
i la jove si l'hi trob. Però sigui com sigui, 
el fred de març no pot durar gaire.
He de confessar que em sap una mica 
greu que no hagi fet fred. I això que sóc 
de mena fredolica i que detesto el fred, 
però m'agrada sortir al carrer i trobar- 
me’l cara a cara. Només una estona cur-
ta, és clar. M'agrada tant haver nascut 
en un país més aviat càlid i amb molta 
claror, que m’he sentit poc seduïda pels 
països nòrdics. Tot i el gran prestigi que 
tenen entre nosaltres, per allò que la ci-
vilització ens ve del fred. Tot allò del 
nord enllà, on diu l’Espriu que diuen que 
la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç! Perquè encara que 
Salvador Espriu ho digui amb la rigorosa 
dosi d'ironia que cal, el cert és que es 
fonamenta en un prestigi evident del nord 
fred i boirós.
Recordo que Gertrude Stein comenta que 
els països càlids li plauen, em penso que 
fins i tot ho diu en ocasió d’una seva vi-
sita a Barcelona, però després tot re-
flexionant arriba a la conclusió que, als 
països càlids, només s'hi pot anar de vi-
sita, que per viure s’ha de viure en un 
país fred, un país del nord. A mi aquest 
comentari em va sorprendre molt, potser 
perquè me'l llegia essent jo a París, que 
ja trobava excessivament fred i boirós 
per viure-hi.
És clar que, com tota la gent culturitza- 
da o semiculturitzada, m’he sentit emba-
dalida per la vida interioritzada de la 
burgesia nòrdica. He entrat amb delec-
tança a les cases càlides, de foc merave-
llós, de trespol de fusta, de butaca flonja 
i de claror esbiaixada. He admès que, en 
aquells interiors tan ben defensats dels 
temporals externs, el pensament fluiria 
sense traves, mentre nosaltres ens pas-
saríem tot el dia Rambla amunt i Rambla 
avall, badoquejant, fent tard a tot arreu, 
eternament colonitzats per l'eficàcia nòr-
dica.
Aquest món interior càlid i flonjo s'ha 
concretat en el meu record en una casa 
de nines que algú, no sé qui, em regalà, 
quan jo era criatura, en tornar d’algun 
viatge. Era una casa de fusta obscura, 
de teulada més fosca encara, tota brodada 
de finestrals i finestretes de vidres dau-
rats. L'or vell de les finestres evocava 
aquella llum de casa còmoda i rica que 
m’embadalia. Una llum que mai no es 
produïa a les nostres finestres de persia-
nes i porticons, una llum de tarda lenta 
i boirosa, de capvespre que comença ha-
vent dinat, de foscor glaçada i espessa.
Tanmateix penso que Gertrude Stein no 
em convenceria; la vida del carrer és al-
menys tan atractiva com la vida dels lli-
bres. — MARIA-AURÈLIA CAPMANY.
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VENTURA GASSOL —JOSEP PLA

Hom parla del retorn de Ventura Gassol 
—escric a finals de febrer— després de 
més de quaranta anys d’exili. Hom diu 
que, en la vellesa —va néixer el 1893—, 
es manté lúcid, gràcies a Déu, i amb bona 
memòria. ¡Quantes coses podrà explicar 
encara aquest samarità de la Generalitat, 
un home de govern que el 1936 es desta-
cà entre els qui més treballaren, com diu 
la «Gran Enciclopèdia Catalana», «en el 
salvament de persones perseguides, es-
pecialment clergues, pels incontrolats, i 
en la conservació del patrimoni artístic 
en perill»! Alguns li deuen la vida o la 
de llurs familiars, i tot Catalunya li ha de 
reconèixer que intervenint en Tallibera- 
ment del cardenal Vidal i Barraquer aju-
dà a evitar un crim i a evitar-nos a tots 
un gran motiu més de vergonya. Però 
ell també hi arriscà la vida, i com que, 
la seva, no era segur que la pogués sal-
var, se n'hagué d'anar a l’estranger, sen-
se poder compartir la sort del seu poble. 
Malgrat aquests fets, o justament per 
ells, el nom de Gassol, durant molts anys, 
era impronunciable. La seva obra, per a 
la censura, portava problemes i suscitava 
rampells. Sobretot segons qui en parlava. 
Així, el 1951, una antologia editada per 
J. M. Cruzet i passada, naturalment, per 
la censura, fou segrestada a causa de la 
presència de dos poemes, un d'ells Les 
tombes flamejants, de Ventura Gassol, 
i calgué arrencar els fulls corresponents 
de tots els exemplars segrestats i substi-
tuir el poema per un altre, de la mateixa 
extensió. De tota manera, aquesta severi-
tat és explicable; perquè hem de recordar 
l'atemptat de què fou objecte a Madrid 
durant la República i com el tractava la 
premsa de dretes i alguna d'esquerres, 
Espanya endins. Les al·lusions de la prem-
sa de postguerra, els anys del 1939 al 1947 
sobretot, són indescriptibles. No se li po-
dia perdonar que, a més a més de nacio-
nalista, hagués estat bo, fidel i coratjós.

,Tot això es comprèn. Sobta, inversament, 
l’atac que li dedica Josep Pla, un gran 
escriptor català actual i del mateix 
«camp», en aparença, que Ventura Gas- 
sol. Pla, com tots sabem, és generalment 
tolerant, liberal de mena, i té una gran 
comprensió per a molts personatges d’a-
quests anys d'una catalanitat mal·leable. 
És sorprenent, doncs, que fos tan dur i 
tan sever amb Ventura Gassol; tant o 
més que si, com a d'altres, a ell també, 
Gassol li hagués salvat la vida o el patri-
moni. Val la pena de llegir aquest text, 
del llibre Retrats de passaport (Obra com-
pleta, volum 17, Edicions Destino, 1970, 
pàgines 362 a 365), datat l’any 1942. En 
aquell temps, és clar, Ventura Gassol no 
podia respondre. Potser ni hauria calgut 
que respongués. Ni tampoc cal que ho 
faci ara. Ni als atacs d’un camp ni als 
de l’altre. Un home que toma de quaran-
ta anys d’exili no es deu haver de bas- 
quejar gaire perquè la seva presència 
susciti el respecte, si no Tadhesió. En 
tot cas, som els altres els qui hem de 
parlar. Hem d'escatir si tenia raó Josep 
Pla en escriure, el 1942, i publicar el 1970, 
un «retrat» de Ventura Gassol en què la 
injúria violenta només pot ésser explica-
ble per les distàncies que aleshores el se-
paraven de l’injuriat. Caldria saber fins 
a quin punt aquelles distàncies, amb els 
anys i amb l'amnistia, s'han escurçat. 
Perquè fóra bo que Josep Pla amnistiés 
Gassol: de l’«indigenisme mil·lenari», del 
«verbalisme» perillós (preludi de guerra 
civil), de la seva condició d’ex-seminaris- 
ta, etc. Més val no repetir d’altres acu-
sacions. Fóra bo, dic, que Josep Pla, ell 
que no té res per perdre, concedís l’am-
nistia total a Ventura Gassol!
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