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Dos nous llibres de Marta Pessarrodona
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JOAQUIM FERRER Els llibres dedicats a explicar la
història necessiten com a mínim tres elements
perquè siguin útils al lector: han d'explicar el tema
coneixent-lo amb profunditat, és a dir, l'han d'haver
estudiat i ho han hagut de fer regirant arxius, llegint la premsa de l'època o d'altres fonts escrites o orals, han
d'interrelacionar els fets amb molts altres que succeïen i, finalment, han de ser redactats amb un bon domini
de l'art d'escriure. Això fa que un llibre d'història sigui plaent i interessant. Aquest fou, per exemple, el secret
d'un gran historiador com Ferran Soldevila, estudiós rigorós de les fonts i a més bon escriptor.
Aquest és també el gran atractiu de dos nous llibres que han estat publicats en els darrers mesos de Marta
Pessarrodona. Com és prou conegut, la seva definició essencial és la de poetessa, però ja fa anys ha
aconseguit el preuat i difícil art d'escriure i des d'aquest profund coneixement de les eines que integren aquest
ofici entra en tots els gèneres de la literatura i de la història. Ara, sobre un tema important com és l'exili de
1939 que afectà milers de catalans. Els dos llibres són: França 1939. La cultura catalana exiliada (Ara llibres,
febrer 2010), que descriu el panorama general dels escriptors que hagueren de marxar, les seves vicissituds a
França i com s'escamparen, molts d'ells en països d'Amèrica; i L'exili violeta - Escriptores i artistes catalanes
exiliades el 1939 (Meteora), dedicat a descriure l'avanç que havia experimentat la dona en la dècada dels
anys trenta del segle passat, com va mantenir-se durant la guerra i l'exili que significà per a moltes escriptores
i artistes.
Són dos llibres que ens parlen d'una qüestió fins ara no tractada en concret i perduda entre les nombroses
descripcions d'aquells anys en que la violència sacsejà Europa i acabà trasbalsant el món sencer. Estan farcits
de dades i de noms i compten amb apèndixs que expliquen al lector el "Qui és qui" dels personatges que hi
apareixen i també "Què és què" sobre les entitats, partits i institucions que hi trobem.
Són llibres útils i en vull subratllar un aspecte molt important. El seu estil. Com Marta Pessarrodona, que
coneix a fons l'art d'escriure, els presenta al lector. Ho fa amb un estil com si d'una conversa es tractés, el
lector es troba immers en la vida quotidiana dels protagonistes, comparteix les angunies, els projectes, les
limitacions del dia a dia, les conviccions, les flaqueses i les esperances. De forma, que en acabar la seva
lectura el lector té la percepció que ha viscut amb els personatges les mateixes emocions que els
trasbalsaren. És la força d'una situació excepcional, però és també la demostració del que aconsegueix l'art
d'escriure.
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