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Un vel espès de cendra cobria vastament Barcelona. La 
forta  cridòria  i  interminables  baluerns  emergits  de  les 
canonades  que  durant  tres  llargs  anys  s’havien  succeït 
sense treva, ja havien cessat. De cop i volta, tan sols es 
percebien els trets silenciats i els crits d’angoixa dispersos 
en el fum i la pólvora concentrats en l’aire. Els cadàvers 
xacrosos  de  milers  de  barcelonins  jeien  inerts  per  les 
cantonades de les grans avingudes, carrers i places de la 
magnànima capital catalana.

Tres dies abans que les tropes insurrectes entressin a la 
ciutat, vaig agafar un bibliobús facilitat per la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per dirigir-me a 
Girona, i d’aquí, instal·lar-me durant uns mesos a França. 
Aquest exili precipitat era inevitable, ja que portava vuit 
anys  treballant  al  diari  La publicitat  i  les  meves  obres 
narratives i poètiques estaven intensament impregnades 
d’un fort tarannà catalanista i d’esquerres. I aquest perfil, 
el  meu,  era  el  blanc  preferit  dels  salvatges  militars 
revoltats. 

Durant  el  trajecte  anava  observant  impàvid  les  fèrtils 
terres gironines; els juganers rierols i les geomètriques i 
minúscules parcel·les teixides minuciosament damunt la 
delicada orografia catalana, ornamentades amb els masos 
i  les  càlides  granges  del  fons.  Darrere  meu,  s’esvaïen 
progressivament  les  últimes  despulles  de  la  Catalunya 
republicana; la legítima i la sempre fidel al poble català. 

Entre  tanta  introspecció,  les  delicades  paraules  d’una 
noia  s’entrellaçaven  amb  les  meves  inesgotables 
reflexions nacionalistes. Ella estava asseguda davant meu 
i conversava amigablement amb un senyor assegut al seu 
costat.  La seva veu endolcida per la musicalitat del seu 
discurs la feia una noia força dinàmica i eloqüent. Amb 
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gran  delit  i  admiració,  la  observava  pel  rengló  que 
quedava entremig d’ambdós seients del davant. La seva 
gesticulació era neta i expressiva, en consonància rítmica 
al balanceig dels seus rínxols castanys. 

Aquesta  jove,  la  Mercè,  portava  més  de  quatre  anys 
publicant reculls de contes a la quitxalla del mateix diari 
on  jo  escrivia  articles  d’opinió.  La  veritat  és  que  eren 
obres molt  tendres i  emotives;  vinculades al  seu rol de 
mare  i  muller.  En  els  darrers  anys,  havia  començat  a 
formar  part  del  Club  dels  Novel·listes,  del  qual  jo  era 
membre actiu. 

Al  cap d’unes quantes  hores  de  trajecte,  vam arribar  a 
Girona, ciutat que encara no havia estat absorbida per les 
repressores  forces  feixistes.  D’aquí,  vam  partir  cap  a 
Perpinyà. Vam descansar tres dies i,  a continuació, ens 
dirigirem a Tolosa de Llenguadoc i, a finals de febrer, per 
fi,  vam arribar a la capital  francesa.  Tots els  escriptors 
que  ens  exiliàvem  junts  ens  instal·larem  al  castell  de 
Roissy-en-Brie,  el  qual  oferia  refugi  als  escriptors  i 
intel·lectuals exiliats d’arreu del món. 

Durant els mesos que vam conviure a Roissy-en-Brie, em 
vaig  fer  amic  i  confident  d’aquella  noia  que  tant  em 
fascinava.  Realment,  era tal  i  com jo me la imaginava: 
tímida, dolça i una mica solitària. Tenia un esperit lliure, 
independent i  profundament arrelat  a la seva identitat. 
Rere  el  seu  rostre  juvenil  i  vivaç,  residia  eminentment 
una  forta  atracció  vital  envers  la  seva  terra,  la  seva 
llengua,  el  català,  i  la  seva  condició  de  dona.  Em  va 
explicar  que  havia  deixat  el  seu  únic  fill,  en  Jordi,  a 
Barcelona, a càrrec de la seva mare.  Em va confessar que 
feia dos anys que s’havia separat del seu marit. També, 
em va deixar llegir l’última novel·la que havia elaborat, la 
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qual  relatava  el  retrat  psicològic  d’una  adolescent 
idealista i solitària que s’enamora d’un home força més 
gran que ella.  La mateixa escriptora, deia que les seves 
obres eren de baixa qualitat  i  fruit  de la inexperiència. 
Aquest  esperit  inconformista  i  perfeccionista  és  el  que 
m’enamorava  d’ella.  En  el  seu  art  literari  no  hi  tenien 
cabuda  imperfeccions  de  cap  mena;  era  un  art 
laboriosament  polit  i  extremadament  minuciós.  I 
sobretot, estava dotat d’una forta càrrega simbòlica. Era 
un  art  com  ella  mateixa.  La  seva  literatura  emergia 
metafísicament d’ella i es personificava paral·lelament al 
seu costat. Tenia la capacitat de gestar i fer renéixer a una 
nova dona; era alquímic, màgic!

Els primers mesos de l’exili els vam passar junts; ambdós 
romaníem lluny de la nostra terra, el nostre calze ardent 
d’inspiració, però la literatura ens unia, complementava 
el profund buit  existent al  nostre cor. Vam fusionar en 
una eterna simbiosi les  febles forces que ens quedaven 
per  lluitar  i  vam  crear-ne  una  d’infranquejable.  La 
nostres armes per lluitar eren el paper i la ploma, però 
vist  que  els  fusells  i  els  gasos  lacrimògens  no  havien 
funcionat, no era tan mala opció, no? 

La  guerra  encara  no  estava  perduda;  ara  ens  tocava 
intervenir  als  escriptors,  modelant  amb  delit  les 
reivindicacions  romàntiques  dels  catalans.  La  meva 
missió  era  la  d’enfortir  el  meu  compromís  i  suport  al 
poble  republicà,  per  intentar  minvar  aquesta  forta 
impotència que m’oprimia violentament el pit cada cop 
que pensava en els milers de morts a la guerra. La veu del 
poeta havia d’emanar dels ideals sustentats en l’essència 
històrica de la llengua catalana. El català constituïa l’eix 
vertebrador  del  nostre  assedegat  projecte  col·lectiu: 
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aconseguir una terra lliure, com abans.  Nosaltres, com a 
escriptors, havíem d’alletar vivaçment aquests propòsits 
imprescindibles per a la nostra nació.

La distància envers Barcelona m’empenyia feréstegament 
a  la  desesperació,  la  impotència,  el  plany.  Sovint 
reflexionava  sobre  la  Catalunya  d’ara:  l'oprimida,  la 
repudiada  i  maltractada;  i  la  Catalunya  d’abans: 
l’avantguardista, la lliure i independent de tota massacre 
centralitzadora.  Els  records  d’una Catalunya  més rica  i 
plena m’envaïen l’ànima; m’enterbolien la inspiració, les 
idees.  La  impotència  m’absorbia  per  complet;  la 
impotència de no poder tornar a assolir aquella idíl·lica 
situació que vivia Catalunya temps enrere. Sovint, en els 
meus  somnis  apareixia  immers  en  aquella  Catalunya 
imperial, i sentia com suaument penetrava pel meu nas 
l’afruitat  aroma  d’un  pètal  voleiant  sobre  meu.  La 
sinestèsia de l’èxit romania inert en l’aire; testimoni de 
les  conquestes  i  l’esplendor  de  la  terra.  En  els  meus 
somnis,  feia  un  extens  recorregut  aeri  pels  paratges 
inèdits  de  la  meva  terra:  les  vinyes  del  Penedès; 
l’empremta  volcànica  de  la  Garrotxa;  la  vasta  costa 
gironina;  les  blanques  muntanyes  dels  Pirineus,  etc. 
Realment, en aquests instants fugaços i màgics em sentia 
realment com peix a l’aigua; em sentia com a casa, feliç, 
satisfet.  La  terra  era,  eternament,  la  meva  perpètua  i 
càlida llar.

Ara, però, tot això romania desprotegit, en mans dels qui 
personificaven la destrucció; els qui abolien els drets d’un 
poble i el privaven d’una llibertat heretada.

Tota  aquesta  angoixa  i  impotència  eren  domades  per 
aquella dona. Ho admeto, em deixava amansir per la seva 
veu i  les  seves  tranquil·litzadores  paraules.  Entre  tanta 
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destrucció, mort i guerra, el seu esperit semblava defugir 
de  tot  mal  exogen.  La  seva  introspecció  silenciosa  em 
dotava  d’una  font  inesgotable  d’inspiració.  De  tant  en 
quan, ens xiuxiuejàvem quelcom a l’oïda. Al principi, eren 
paraules  de  consol  i,  també,  d’optimisme  per  refer  les 
nostres vides. A mida que passaven els mesos, aquestes 
s’anaven metamorfitzant en paraules d’amor amb denses 
pinzellades de passió.

Tota la tranquil·litat, però, desaparegué quan, al juny de 
1940,  vam  rebre  l’avís  que  els  nazis  volien  entrar 
forcívolament a França. Per tant, vam fugir ràpidament 
del refugi per dirigir-nos a Orleans, tot travessant el riu 
Loira,  però  quan  vam  arribar-hi,  tota  la  ciutat  estava 
envoltada en flames. Durant dotze dies ens vam posar a 
recer a una granja, fins la signatura de l’armistici el 22 de 
juny. En aquest tram, ella i jo ens vam haver de separar. 
Vist  el  perill  incandescent  existent  a  França,  vaig 
desplaçar-me cap a Mèxic. El comiat va ser molt dolorós i 
emotiu. Ens vam acomiadar amb un llarg, intens i humit 
petó  als  llavis.  Aquella  tarda  el  cel  estava  ennuvolat  i 
l’ambient romania en penombra, així que en un obrir i 
tacar d’ulls la seva esvelta silueta s’esvaí difuminadament 
entre  la  boira  del  capvespre.  Durant  el  trajecte  anava 
pensant...  i  ara  qui  m’observaria  atentament  mentre 
escric? Amb qui parlaria de les meves obres i pretensions 
com a escriptor i poeta? Amb qui compartiria els potets 
de tinta blau marí a l’hora d’escriure? On trobaria la meva 
font d’inspiració carnal i poètica?

Per segon cop, havia perdut el que més m’estimava a la 
vida: la terra i l’amada; l’amada i la terra... 
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* * *

Durant  els  últims  anys  de  l’exili,  vaig  viure  a  Mèxic. 
Durant una època de força pau política i social, vaig poder 
reprendre  la  meva  producció  literària.  Concretament, 
vaig  publicar  El  poble  Català,  L’exili i  La meva terra.  
Segons el que he pogut esbrinar, aquella noia de la qual 
em  vaig  enamorar  durant  l’exili  a  França,  la  Mercè 
Rodoreda, està triomfant arreu del món. Les seves obres 
estan essent traduïdes a més de vint-i-cinc llengües i ha 
guanyat  multitud  de  premis  literaris,  sobretot,  el  dels 
Jocs Florals. Ha esdevingut la defensora de la condició de 
la  dona del  segle  XX i  un  referent  insubstituïble  de  la 
literatura catalana en l’àmbit internacional. 

Espero, però, que no s’hagi oblidat de mi. Jo sempre la 
duré al cor, i per mi, sempre serà la meva Colometa.

Tinc el plaer de dedicar l’obra a l’excel·lentíssima Mercè  
Rodoreda i Gurguí
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