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Emili Gómez Nadal 
diaris i records

A. Gómez Andrés, 
F. Pé rez i Moragón

;i A q u est és un Diari dolorós. És la 
impressió que produeixen els dos 
quaderns, ara publicats, correspo- 
nents als anys 1977-1988. Porten 
el nùmero 18 i 19 respectivament, 
els dos ùltims d’una sèrie que 
Gômez Nadal havia començat el 
1943, i son els unies que han pogut 
arribar a mans del seu fili. La major 
part s’ha perdut entre moites 
altres coses seues, després de la 
seua mort el 1993. És una llàstima, 
perquè qui els escrivia era un 
home aient, sensible i intel ligent, 
que havia viscut una amarga expe- 
riència personal. Va ser un dels 
membres més actius de la genera- 
ció de la década dels anys trenta, 
que tracta d’iniciar una segona 
Renaixença de la cultura del Pais 
Valencià. Alguns dels seus mem
bres, com Josep Renau i el mateix 
Gômez Nadal, van participar 
també en l’accio politica de l’es- 
querra. En aquestes condicions, el 
1939 no tingué mes remei que 
exiliar-se. S’instal la primer a Paris 
i després, el 1979, ja jubilât, en un 
poble.Valença d'Alger, on va restar 
fins a la seua mort.
El seu exili va estar acompanyat de 
problèmes familiars a causa, 
sobretot, de la mort de la seua pri
mera muller i de la separaciô dels 
seus dos fills petits, que s’estaven a 
Madrid. I, també, a causa de Patendo 
que reclamava la malaltia -sindrome 
de Down- que patia una filla seua del 
segon matrimoni i, encara, dels propis 
mais fisics...
I hi havia, és clar, el patiment moral 
permanent pels esdeveniments que li 
havia tocat viure, que gravitaven 
sovint entorn de la peripècia que 
havia viscut al seu pais. Si tenim en 
compte tots aquests factors, resulta 
naturai que els seus apunts presen- 
ten, sovint, un to deprimit, accentuai
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per una decisió personal particular, 
que diferencia el seu exili del de 
molts dels qui van haver d'abandonar 
la seua pàtria el 1939 al final de la 
guerra. Gómez Nadal no va voler tor
nar, malgrat les ofertes que uns i 
allí es li feien per establir-s’hi, malgrat 
les invitacions que li arribaven dels 
nacionalistes, a partir de la transido 
política i de l’impuls del moviment de 
represa nacional. Els altres exiliats 
escampats pel món van tornar quan 
va ser possible o, si no ho van fer, és 
perqué ja s’havien establert al país 
d’adopció amb la seua familia.
Gómez Nadal se sentía, com es pot 
comprovar en aquesta lectura, en una

mena de via morta. Ja en el primer 
apunt del quadern del 1977, escriu: 
“ Primer dia de la tardor [...]. I una 
abséncia total de gust per les coses, 
una passivitat malaltissa, el sol desig 
que la nit arribe, per a oblidar dor- 
mint, que l’endemà caldrá recomen- 
çar encara [...], tallat de tot i de tots 
[...], hivern per dins i per fora” .
I en un altre lloc diu:“ Home d’exili, i 
d’oblit, espectador silencios i escép- 
tic” . Notes en aquest sentit se’n 
poden trabar moites més, i encara 
accentuades per d’altres en qué es 
reafirma en la seua decisió de no tor
nar. Patia un exili voluntan. El seu pes
simisme, la seua soledat es traba


