
L’exposició «Literatures de l’exili», Barcelona, Centre de Cultura Contemporània,
octubre 2005-gener 2006. — Entre l’octubre de 2005 i el gener de 2006, el Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona va acollir l’exposició Literatures de l’exili, els comissaris de
la qual foren Julià Guillamon, Joaquim Jordà i Francesc Abad, i assessorada per Maria Cam-
pillo, Albert Manent i Francesc Vilanova. En paraules de Julià Guillamon, es tractava de vi-
sualitzar «un relat de l’exili amb totes les seves bifurcacions» territorials, morals, humanes,
estètiques i narratives. Amb aquest punt de partida, la mostra es va organitzar al voltant de
dotze àmbits ben diferenciats: els darrers dies de la Catalunya republicana; els vençuts; l’exi-
liada; K.L. Reich; París 1940; la ruta d’Amèrica; oda a Catalunya des dels tròpics; l’ombra de
l’atzavara; Quetzalcoàtl; megàpolis; temperatura; i tornar o no tornar. La primera impressió,
veient l’organització interna de la mostra en aquests àmbits, era la possibilitat de vincular cada
àrea amb noms concrets: Antoni Rovira i Virgili, Xavier Benguerel, Artur Bladé Desumvila,
Joaquim Amat-Piniella, Sebastià Gasch, etc. Juntament amb aquests noms, hom descobria la
resta d’escriptors i intel.lectuals que havien hagut de marxar de Catalunya el febrer de 1939:
Carles Riba, Josep Pous i Pagès, Francesc Trabal, Armand Obiols, Mercè Rodoreda, Clemen-
tina Arderiu, Pompeu Fabra, C.A. Jordana, Domènec Guansé, etc.

Per a evitar que l’exposició fos una simple mostra de fotografies i documents, els comis-
saris van treballar amb molta cura l’escenografia i els elements que la composaven. Es van
emprar filmacions d’època, incloses algunes de l’arxiu particular de Pere Calders, combinades
amb reportatges actuals, a cura de Joaquim Jordà. El cineasta va voler captar la contempora-
neïtat de l’exili, redescobrint els escenaris i entrevistant alguns dels supervivents de l’èxode de
1939, o els seus descendents. Francesc Abad es va encarregar de les instal.lacions, entre les
quals destacava la biblioteca de l’exili, en el tram final de l’exposició, una estructura d’acer i
vidre que contenia una tria d’aquells llibres que haurien de ser la base d’una bona biblioteca
de la diàspora. A banda d’aquests elements hi eren fonamentals les fotografies i els objectes
personals. Què es podia dir davant la corbata de Pere Vives, l’amic d’Agustí Bartra assassinat
a Mauthausen, corbata que Bartra va guardar per a donar testimoni de la tragèdia del seu amic?
O de l’exemplar del Diccionari general de la llengua catalana, que va sortir del domicili bar-
celoní de la família Pi-Sunyer Cuberta, va anar a França, a la Gran Bretanya i a Amèrica i va
tornar a Barcelona? O el despertador de C.A. Jordana i les claus de Francesc Trabal? Al cos-
tat d’aquests objectes, un oli de Mercè Rodoreda, una cadira de Muebles Sur, de Santiago de
Xile, etc. Literatures de l’exili no era només l’escriptura, els llibres; eren tot d’itineraris,
vivències creuades, mons imaginats i altres per descobrir. En aquest sentit, l’espai dedicat als
tròpics (la República Dominicana, fonamentalment) era un dels punts crucials d’aquesta des-
coberta.

Un altre element fonamental de la mostra va ser la informació cartogràfica. De la mà de
Víctor Hurtado, el visitant podia veure les rutes de sortida de Catalunya, els viatges i la ins-
tal.lació dels escriptors a Amèrica; els domicilis localitzats en ciutats com Montpeller, San-
tiago de Xile o Mèxic DF. La informació cartogràfica era visualment impactant, en poder
comprovar el visitant com es van moure, individualment o col.lectiva, molts dels escriptors
exiliats.

Tal com escrivia Maria Campillo, el desembre de 2005, «l’exposició, que desplega la nar-
ració del desplaçament en forma de viatge té, naturalment, diversos nivells de lectura, de l’e-
mocional i el reivindicatiu al més especialitzat, atès l’alt contingut gràfic i documental inèdit».
Efectivament, les reaccions dels visitants —Maria Campillo citava l’exemple de Xavier Jor-
dana que «ens deia, trasbalsat, que finalment havia entès la dimensió col.lectiva de la tragèdia
identitària del seu avi i dels seus pares»— foren diverses, en funció dels múltiples suggeri-
ments que el muntatge oferia: des de l’angúnia del túnel fosc d’entrada i l’àmbit del pas de la
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frontera, deixant enrera el mas Perxers i l’Empordà, fins la lluminositat que semblava des-
prendre’s del racó dedicat al tròpic o l’amplitud dels espais mexicans. Era una exposició plu-
ral, muntada a partir de mirades diferents, però complementàries, per tal de fer present un epi-
sodi històric sense precedents en la història europea del segle XX. [F. Vi.]

El vuitantè aniversari de l’Editorial Barcino (1924-2004). — El 29 d’agost de 1924 es
va enllestir la impressió del primer llibre de l’Editorial Barcino. Pel que sembla, però, el pro-
cés d’enquadernació va ser més lent del previst, i el volum no va arribar a les llibreries fins a
final de setembre. Es tractava de Lo somni de Bernat Metge, a cura de Josep M. de Casacu-
berta i amb un pròleg de Lluís Nicolau d’Olwer. L’any 2004, per tant, en va fer vuitanta de la
fundació de la Barcino. La celebració de l’efemèride ha afavorit que des de l’editorial es faci
balanç de tots aquests anys d’activitat, per tal d’encarar amb més garanties els nous reptes que
la societat actual planteja.

Entre les activitats dutes a terme per commemorar l’aniversari cal destacar molt especial-
ment l’exposició Clàssics i més. L’Editorial Barcino i Josep Maria de Casacuberta. La mos-
tra fa un repàs de la història de l’editorial des dels seus orígens, en plena dictadura de Primo
de Rivera, fins a l’actualitat, passant per l’impuls cultural viscut durant la Segona República,
les dificultats dels anys de la Guerra Civil i de la postguerra, i, ja a la dècada dels setanta, el
suport de la Fundació Carulla, que ha assegurat la continuïtat de la tasca iniciada l’any 1924.
L’exposició, de la qual s’ha publicat un catàleg, es va inaugurar al Museu d’Història de Cata-
lunya (Barcelona) el dia 22 de setembre de 2005, on es va poder visitar fins al 8 de gener de
2006. Posteriorment, va iniciar una itinerància que, durant el mes de març, la va dur a la Uni-
versitat d’Alacant; a continuació, entre els mesos de juny i agost, va ser al Museu de la Vida
Rural de l’Espluga de Francolí, i durant el mes de desembre, a la Casa de Cultura de Gandia.

Evidentment, una de les prioritats actuals de l’editorial és el manteniment de les col.lec-
cions de textos crítics que publica, fent una atenció específica a Els Nostres Clàssics. Darrera-
ment han aparegut diversos volums en aquesta sèrie, entre els quals cal esmentar l’edició del
Recull d’exemples i miracles ordenat per alfabet, versió catalana medieval del text llatí d’Ar-
nau de Lieja, a cura de Josep-Antoni Ysern Lagarda; la també traducció catalana medieval del
regiment de sanitat anomenat Quesits o perquens, obra del metge napolità Girolamo Manfre-
di, l’edició del qual ha anat a càrrec d’Antònia Carré; les Poesies de Jordi de Sant Jordi, a cura
d’Aniello Fratta, i una nova edició de Lo somni de Bernat Metge, preparada per Stefano M.
Cingolani. Estretament relacionat amb un dels volums d’ENC, s’ha d’esmentar la publicació
d’un CD-ROM amb les Poesies d’Ausiàs March, el text del qual parteix de l’edició de Pere
Bohigas, a cura de Joan Santanach i Joan Torruella.

Els vuitanta anys de la Barcino han servit igualment per recuperar una de les línies edi-
torials, la de la divulgació dels clàssics medievals, que en els darrers temps havia quedat una
mica en segon terme. S’ha inaugurat, així, una nova col.lecció, la Biblioteca Barcino, per a
textos antics amb ortografia normativa i convenientment anotats. De moment, s’hi han pu-
blicat les Homilies d’Organyà, a cura d’Amadeu Soberanas i Andreu Rossinyol, en un volum
que inclou, a més del text medieval i el facsímil del manuscrit, versions dels sis sermons con-
servats en català modern, en espanyol i en anglès; també hi han aparegut una antologia de
textos de Francesc Eiximenis, titulada Llibres, mestres i sermons, a cura de David Guixeras
i Xavier Renedo, i el conegut receptari de cuina anomenat Llibre de Sent Soví, a cura de Joan
Santanach.

Així mateix amb l’objectiu de fer arribar les principals obres de la literatura catalana me-
dieval a un públic tan ampli com sigui possible, i seguint el camí iniciat amb les Homilies
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