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El tema de I'exili, conseqüencia dra-
matíca de la guerra civil del 1936
al 1939, no ha tingut encara la for-
tuna d'uns estudis que en presen-
tessin les diverses i desconegudes
facetes. La dispersió de dades, les
imprecisions bibliográfíques, la man-
ca de treballs extensos o monogra-
fics i una certa complexitat d'inter-
pretació feien dificil una síntesi. La
literatura catalana a l'exili, d'Albert
Manent, és la primera obra de con-
junt, fruit d'una investigació directa
que ha durat anys.
L'autor ha hagut de consultar múl-
tiples testimonis, de revisar les prin-
cipals revistes de la diáspora -«Qua-
derns de I'Exíli», «Ressorgiment»,
«Pont Blau», «La Nostra Revista»,
«Catalunya», «Quaderns» de Perpi-
nya, «Revista de Catalunya», «Vida
Nova», «Xaloc», etc.-, d'arreplegar
i sistematitzar la vasta bibliografia
de llibres i fullets (uns quatre-cents
quaranta títols) i vertebrar, final-
ment, una autentica i sintética pa-
noramíca de les lletres catalanes a
l'emigració, des d'un angle crític i
descriptiu, pero també socíologíc,
historie polític i fins psícologic.
La literatura catana a l'exili presen-
ta la magnitud de I'exode, l'adapta-
ció i supervivencia de l'exiliat, el
clima de la política, les institucions,
les noves editorials, les revistes cul-
turals més importants, el predomini
d'uns generes literaris sobre els al-
tres. A més a més, estudia detalla-
dament les obres més earacterísti-
ques -des de Nabí, de Josep Carner
i les memories d'Amadeu Hurtado,
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