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«Aleshores encara viatjava a París. I
com que en una ocasió va fer-ho al
cor de l’hivern, en el viatge de re-
torn va caure una nevada tan forta
que el tren, blo quejat per la neu,
no va poder passar de Narbona.»
És Artur Bladé i Desumvila qui ho
explica en el seu llibre Pompeu
Fabra, biografia essencial. No en
diu res més, però. Pompeu Fabra
vorejava la vuitantena i la seva dis-
posició de caràcter, jovenívol, i el
seu esperit de servei no solament
podien fer possible que no se li fes
muntanya amunt fer viatges tan
llargs i sol, sinó que el portaven a
no entretenir-se a veure si feia bo o
no a l’hora de sortir de casa per
agafar el tren. I era un hivern dels
més durs. Home admirat i, a més a
més, de sort –patriarca de la diàs-
pora, es deia, me rescudament res-
pectat i homenatjat–, va fer que els
catalans de Narbona tot seguit es
mobilitzessin, i es varen desviure
per fer-li agradosa l’estada.

A París, un cop exiliat, ja hi
havia estat. Va ser l’estiu de 1939,
quan hi va anar per fer-se càrrec de
la direcció de la Fundació Ramon
Llull, estatjada a la rue de
Miromesnil. Amb la seva família es

va instal·lar a quatre passes, a la
rue de Constan ti noble. Però va ser
per ben poc temps, perquè la im-
minència de l’esclat de la guerra va
provocar una escampadissa molt
generalitzada, i ells varen ser dels
primers a marxar, de retorn, a l’Illa
del Riberal, després a Prada... Lluís
Companys mantenia amb dificul-
tat, sense Govern, la vigència de la
Generalitat, i la pre sència de Pom -
peu Fabra a París, al mig del con-
tingent de polítics que hi vivien, no
hi ha dubte que hauria estat positi-
va pel to assenyat que infonia la
seva persona litat i el seu raonar re-
posat.

Que tothom coincidia en una
apreciació d’aquesta mena, ho de-
mostra, si més no, que, quan per fi
el President va aconseguir uns mí-
nims de consens –això ja fou pel
maig de 1940!– va crear un
Consell Nacional amb la presidèn-
cia precisament de Pompeu Fabra,
que ara vivia a Montpeller. Amb ell
hi havia, al Consell, Josep Pous i
Pagès, Antoni Rovira i Virgili,
Jaume Serra i Húnter i Jaume Pi i
Sunyer. Però ja ni varen poder reu-
nir-se, perquè la tragèdia –amb l’o-
cupació pels nazis alemanys i l’ig-
nominiós assassinat del President
Companys– posava punt final a la
Generali tat republicana. Quan se’n
podria tornar a parlar, serien pro-
jeccions virtuals i finalment un
succedani.

Un cop superada la Guerra
Mundial, amb França alliberada, la
Generalitat que es va voler refer,
ara amb Josep Irla com a cap visible,
no podria anar gaire lluny. Les cir-
cumstàncies serien cada vegada
més adverses, amb el pes mort
d’anys que allargaven massa les in-
definicions internacionals amb rela-
ció a «España» i sobretot amb el
mal pitjor, que és que anava tocada
amb un pecat greu de naixement –o
renaixement– que li restava els mi-
llors suports possibles en el gran
exili i en la no negligible emigració
anterior, tot plegat la Catalunya
que podia expressar-se amb plena
llibertat: en comptes de fer seu el
Consell Nacional de Catalunya,

creat a Londres en 1940, amb su-
ports tan ben consolidats, d’una
manera deliberada l’havien des-
truït. Varen fer el mateix amb el
Consell Nacional de la Democràcia
Catalana que, amb el seu retorn, va
polaritzar Josep Pous i Pagès en la
clandestinitat... Així, entre altres
divisionis mes –que no manquen
mai– l’exili democràtic va quedar
malmès amb el mal crònic dels «le-
galistes» i els no «legalistes».

El pragmatisme tranquil de
Pompeu Fabra va fer que no girés
l’esquena a Josep Irla i que acudís a
París. Al cap i a la fi, posats a
França i davant el fet consu mat, era
honest pensar que la unitat nacio-
nal –majories a l’exili i tot el que es
pogués relligar amb l’anomenat in-
terior– bé podia passar per aquella
formació d’un Govern a les mans
del partit que havia estat majorita-
ri. Encara que hi fes tant de fred,
per allà dalt! D’incomoditats, tan-
tes com se’n volgués, en aquells
temps difícils; n’hi havia de tots co-
lors des de feia una pila d’anys!
Però en aquell viatge a París,
gener de 1947, i de resultes d’ha-
ver-se d’aturar el tren a Narbona
quan en retornava, se li va oferir
l’avinentesa de viure amb tot el
caliu d’un grup de catalans ben
marcats pel sentiment que a ell més
li abellia: l’independentisme. Aquest
era l’am  bient predominant al Casal
Català d’aquella ciutat occitana.

En arribar a l’estació –tan poc
avinent a Narbona–, totalment blo-
cada per la neu, hauria estat una te-
meritat voler sortir-ne sol. Ho digué
després: «moments d’ànsia, de fred,
de por de rompre’m una cama». Va
tenir una bona pensada: telefonar al
Casal de Catalunya, que s’estatjava
–com gairebé totes les entitats cata-
lanes de França– en un d’aquells
bars grans francesos, en aquest cas
el Cafè de Montmorency. N’era pre -
sident Juli Figueres, un dels conju-
rats i processats pels fets de Prats de
Molló, i secretari Miquel Pascual,
d’Estat Català, que és qui a corre-
cuita el va anar a cer car. Amb la
seva muller –Harmonia Figueres,
sense cap parentiu amb l’anterior–Arxiu de Víctor Castells
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Pompeu Fabra, en 1947,
bloquejat per la neu a Narbona

–Una lletra inèdita–
Víctor CASTELLS
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vivien en un pis molt petit, i
això va fer que, amb els al-
tres del grup, convinguessin
que on estaria millor fóra a
casa del consoci Roldós.
Ella, que és qui ens ho expli -
ca, no va voler renunciar a
preparar un bon sopar, ideal
per a aquell hivern fred, tan
gasiu d’aliments, i per a un
bon menjador com era
Pompeu Fabra: un conill ben
gui sat. Miracu losa ment els
havia arribat d’uns parents
de fora. Èxit total!

Miquel Pascual (1911-
1981) era orfebre d’ofici,
amb un itinerari d’exiliat na -
cionalista molt dilatat. Des -
prés de bastants anys d’acti-
vitat a Narbona, ell i la seva
muller varen anar a la llu   ny a     -
na Bolívia. Allà, a La Paz,
entre les seves vivències, hi
comptava la relació casual i
sovintejada amb el qui va re-
sultar ser Martín Bormann...
Era un reli giós que es movia
pels medis diplomàtics i que
es deia format a Cervera
amb llarga estada al País
Basc... Més endavant varen
instal·lar-se a Montevideo,
durant molts anys al centre
mateix de l’activisme català
a l’exili americà, on coincidí-
em malgrat viure en països
tan distants, en un tot ide-
ològic reivindicatiu i il·lu-
sionat. Mi quel Pascual va
ser sempre referència obli-
gada quan es parlava de
l’Uruguai.

La lletra de Pompeu
Fabra, dirigida al president
del Casal de Catalunya de
Narbona, Miquel Pascual, la
va retenir i els va acompa -
nyar durant tot el recorre-
gut. La conservaven amb es-
pecial afecte, com a prova
d’admiració i record entra -
nyable. Harmonia Figueres,
ja vídua, ens en va fer dona-
ció en una anada posterior
nostra a l’Amè rica. És una
lletra interessant per tots
cantons. A la precisió i la
claredat en el manuscrit
–característiques tan preua-
des de la seva personalitat–
i al to tan agradós i agraït
del contingut, s’hi afegeix
el fet de fer-nos veure, tot i
la seva edat, l’atractiu per-
manent de la seva lucidesa,
jovialitat i bondat naturals.u

Arxiu de Víctor Castells


