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Malgrat els 80 anys que han transcorregut, l’exili de 1939, 
la Retirada, continua tenint un pes central i preeminent en la 
memòria col·lectiva del país. I és que més enllà de la pròpia 
generació que ho va patir directament, l’experiència de l’exili 
s’ha transmès generacionalment com un dany irreparable, per-
durable en el temps, perpetu.

Exilis, fronteres, desarrelaments és una proposta en què l’art 
pictòric de Carles Vergés i la cadència poètica de Víctor Su-
nyol es complementen a fi de plantejar una aproximació emoti-
va, lírica i, al mateix temps rigorosa, de l’experiència de l’exili. 
El seu treball té una base documental (fotografies, dibuixos, 
pel·lícules i fonts orals) que emana directament de la Retirada 
republicana i de les vivències als camps de concentració del 
Rosselló, on foren ubicats centenars de milers de les persones 
que emprengueren l’èxode com a conseqüència de la desfeta 
republicana a Catalunya el febrer de 1939. 

El treball pictòric de Vergés transita des dels dibuixos figura-
tius i narratius fins als quadres més abstractes i simbòlics. El 
llençol (primer i darrer embolcall de la persona i símbol de la 
llar i la intimitat perdudes), la línia (frontera, límit, pas, parti-
ció, enfrontament...), les arrels o l’ull omnipresent són alguns 
dels motius amb què l’artista articula la seva aproximació als 
fets de 1939.

A partir de l’obra de Vergés, Sunyol escrius textos breus que 
es converteixen en mirades, reflexions, espurnes i impressions 
sobre la tragèdia de la Retirada. La literatura de Sunyol dóna 
veu als protagonistes (les víctimes i els testimonis) i parla d’ells 
des del nostre present, al capdavall tan proper a aquells fets.

A través d’aquesta exposició, Carles Vergés i Víctor Sunyol es 
plantegen el repte de donar visibilitat als exiliats. Ambdós ar-
tistes opten per copsar l’abast de la pèrdua i de la ferida no 
cicatritzada de l’exili. D’alguna forma, aquest és un pas que 
resulta essencial per adquirir l’empatia vers els qui, avui, patei-
xen situacions que són, en molts aspectes, similars.

—

Exposició pictòrica i literària
Commemoració del 80è aniversari de la Retirada
Carles Vergés. Dibuixant, pintor i gravador.
Víctor Sunyol. Escriptor i editor.

Inauguració: 7 de febrer a les 18.30 h

Del 4 de febrer al 10 d’abril de 2019
De dilluns a divendres de 9 a 17h
Casa de la Generalitat a Perpinyà
Carrer de la Fusteria, 1. F-66000 Perpinyà
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 “Mai més”. De cop, com en una il·luminació 
entendre el sentit profund d’aquests 

mots –viure’l−. Mai fins ara, i tantes 
vegades que ho has dit, havies entès tant, 

i tan durament, tan profundament, tan 
dolorosament, tot –tot− el que volen dir: 

“Mai més”.

Carles Vergés Víctor Sunyol


