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Tradició i vitalitat literària dels intel·lectuals catalans

L’exili mexicà i la
cultura catalana

D
A l b e r t M a n e n t

urant el segle XIX alguns artistes
catalans van agafar molt de relleu
a Mèxic, però no hi ha antecedents
de cap relació intel·lectual catala-
no-mexicana.

El 1906 un grup de paletes, que
havien anat a reconstruir San Francisco després del
terratrèmol, funden l’Orfeó Català de la ciutat de Mèxic
amb la col·laboració d’un músic, nét de Josep Anselm
Clavé. L’entitat, amb pocs socis, el 1939 rep un impuls
extraordinari amb l’arribada d’entre sis mil i vuit mil
catalans. Els exiliats la posen al dia i refan o funden de
nou les seccions de teatre, l’esbart, l’excursionisme, la
valuosa biblioteca, etc. I en pocs anys es forma a Mèxic
una autèntica comunitat de catalans, que tenen com a
portaveu El Poble Català. I constitueixen l’altaveu d’una
Catalunya sense veu, sotmesa a la dictadura. Tothom es
guanya la vida com pot, des de fer de professor, metge,
advocat o linotipista fins a pagès, empleat, periodista,
col·laborador editorial, etc. Però, malgrat les dificultats
per reinserir-en al país d’acolliment, els catalans de
Mèxic creen un moviment cultural amb tots els ele-
ments característics: revistes, editorials, premis litera-
ris, nous centres catalans fora de la capital. I així fan
una autèntica suplència, juntament amb els de França
i altres llocs, d’una cultura que era perseguida a Cata-
lunya i permeten que hi hagi una continuïtat. La pre-
sència de grans personalitats avala aquesta experiència,
que no s’havia donat mai enlloc perquè, sobretot a
Amèrica fins a la Guerra Civil i des del segle XIX, havien
sortit revistes i llibres en català però sense una plani-
ficació global. A Mèxic trobem Josep Carner o Lluís Ni-
colau d’Olwer, tres filòsofs com Jaume Serra-Húnter,
Eduard Nicol i Joaquim Xirau, però també el matemàtic
Marcel Santaló.

Robert Surroca, a Premsa catalana de l’exili i de l’emi-
gració (Generalitat de Catalunya 2004) inventaria els tí-
tols de revistes i de butlletins –de vegades efímers o
bilingües– entre 1939 i 1975, i en troba 94 a Mèxic.

Cal destacar-ne algunes revistes d’alt nivell cultural o
de pensament polític o literari. El 1943 uns joves exi-
liats, Joan Sales, Raimon Galí i Lluís Ferran de Pol,
funden Quaderns de l’exili, revista revisionista del passat,
partidària de la presència d’un cos militar català al

costat dels aliats i que proclama la necessitat dels Països
Catalans. El 1944 Agustí Bartra edita Lletres, dedicada a
la literatura i on trobem Carner i Calders. Però el 1946
Avel·lí Artís i Balaguer funda La Nostra Revista, que es
manté fins al 1954 i que aplega articles de literatura,
història, pensament polític, memorialista i moltes no-
tícies de l’interior de Catalunya. Un corresponsal de
Barcelona, amb pseudònim,
generalment Rafael Tasis,
explicava als exiliats la situa-
ció política, cultural i social.
El tiratge era de mil exem-
plars, però la venda i els
anuncis no cobrien les des-
peses. Fou continuada per La
Nova Revista, d’Avel·lí Ar-
tís-Gener (Tísner), i hi van te-
nir protagonisme Bartra i
Tasis, també amb pseudò-
nim.

El 1952 fins al 1963 Vicenç
Riera Llorca i Ramon Fabre-
gat fundaren Pont Blau, que
procurava ser el pont entre
l’interior i l’exili. Uns edito-
rials modèlics donaven la si-
tuació del país i fornien hi-
pòtesis de futur. La revista
acollí polèmiques sobre la fi-
gura d’Eugeni d’Ors, El pelegrí
apassionat, de Joan Puig i Ferrater, o l’antologia poètica
de Joan Triadú. El 1964 Fabregat continuà la línia, en
solitari, amb la revista Xaloc, que durà fins el 1981.

Fins i tot a Mèxic es convocaren premis importants
de literatura: el Catalònia de novel·la, i el Guimerà de
teatre. El fenomen de les editorials ha estat recollit a
l’obra de Teresa Fèrriz, La edición catalana en México (Co-
legio de Jalisco, Guadalajara 1998), on també remarca
la presència catalana en la indústria cultural mexicana.

Bartomeu Costas-Amic, sota la marca B. Costa-Amic, el
1942 inicià la sèrie d’editorials en català a Mèxic amb
diverses col·leccions de llengua, clàssics, literatura, etc.
En conjunt publicà en aquell país més de cinquanta
llibres en català, rècord que ningú no ha igualat fora de

Catalunya. El 1944 Avel·lí Artís i Balaguer encetà la sèrie
Catalònia, amb disset volums, on descobrí escriptors
com Artur Bladé, gran memorialista, o el narrador Vi-
cenç Riera Llorca amb la novel·la realista Tots tres surten
per l’Ozama. També el 1944 el Club del Llibre Català
publicà uns quants volums literaris amb edicions mig
de bibliòfil. El 1952 Ramon Fabregat començà Edicions
Catalanes de Mèxic i les continuà amb editorial Xaloc,
on aparegueren les conegudes memòries d’Amadeu
Hurtado. En total Mèxic donarà el període de l’exili 175
títols en català, compresos llibres i fullets, i s’acostà als
200 de França. La poesia hi predominava i hi destacà
Agustí Bartra amb deu llibres en la nostra llengua a
Mèxic. Líric i èpic, sota la influència de Walt Whitman
i Blake. També hi destaquen els brodats Retrats literaris
(1947) de Domènec Guansé i Benissanet (1953), d’Artur
Bladé, una mena de Proust de les petites viles, o les
quasi memòries Caliu (1958), de Nicolau d’Olwer. Al
principi del període Mèxic donà quatre poetes alesho-
res joves: Josep Ribera, Martí Soler i Vinyes –actual di-
rector del Fondo de Cultura Econòmica–, Manuel Du-

ran i Ramon Xirau, els dos
darrers encara en actiu crea-
dor.

Pere Calders i Lluís Ferran
de Pol no publicaren cap lli-
bre a l’exili, però després de-
dicaren obres a temes mexi-
cans o indígenes. Foren més
específics Josep Carner amb
Misterio de Quanaxhuata (1943)
que en català es diria El ben
cofat i l’altre, una obra al·legò-
rica i teatreal sobre els indis
otomies o bé Agustí Bartra
amb el seu poema extens,
escrit també en castellà, Qi-
uatzalcoatl, una epopeia indí-
gena, traduïda després al ca-
talà.

No podem oblidar els Jocs
Florals de la Llengua Catala-
na, celebrats a Mèxic el 1942,
1957 i 1973, a més dels que

tingueren lloc a Guadalajara (1969). O el fet que a Mèxic
el 1954 Josep Tarradellas fou elegit president de la Ge-
neralitat de Catalunya. Ni tampoc la contribució a la
història de Mèxic de Nicolau d’Olwer, Josep Maria Mi-
quel i Vergés o Pere Foix, entre d’altres.

Avui J.M. Murià i Rouret, fill del patriota J.M. Murià
i Romaní, qui durant molts anys mantingué una re-
vista en català a Guadalajara, des del Colegio de Ja-
lisco ha desenvolupat tot un programa d’estudis i de
llibres sobre els exiliats catalans, que caldria poten-
ciar.

Sobre l’èxit a Mèxic encara es poden trobar a Bar-
celona obres d’estudi de Riera Llorca, Bladé, Dolors
Pla i Brugat, Miquel Martí i Soler o Anna Murià.

DE FOGONS I TAULES VÀRIES

La taula de la cuina
P e r e T à p i a s

S
embla ser que fa uns vuitanta
anys, els dissenyadors de cases i
pisos de primera fila europea,
van decidir que com que la dona

s’incorporava al món del treball fora de
casa, com que la dona deixava de ser la
reina de la llar, per passar a ser obrera
a les naus de les grans fàbriques, les
cuines havien de ser allargades, estretes
i petites, o sigui pràctiques. Consistien
en un passadís estret, en una banda, un
front d’armaris i a l’altra, una colla
d’aparells destinats a coure i guardar
els aliments. Aquest model conegut
com a cuina de Frankfurt, projectat per
una arquitecta vienesa, va fer furor de
seguida entre la classe burgesa. Tant es
així que molts pisos construïts avui en

dia encara fan la cuina sota aquests
paràmetres.

La cosa anava més lluny. Aquesta cui-
na era pràcticament un espai de treball
i prou. Un lloc per preparar menjar, fàcil
de netejar pels fronts llisos dels armaris
i separat del menjador o de la sala d’es-
tar pel tema de les olors i els fums. Però
l’absència més notable fou la taula. S’e-
liminava la taula de la cuina, un objecte
del desig, un moble perillós perquè
convidava la gent a seure, a parlar, a
conviure, a no produir.

El model va tenir tanta acceptació que
es va imposar en qualsevol construcció,
i tant era vàlid per a la dona que treba-
llava fora de casa com per a la que es
quedava a casa. Recordo haver dinat en

molts llocs on la senyora cuinava amb
una paret gruixuda pel mig. Amb una
porta que li barrava escoltar les conver-
ses, participar. Aïllada la pobre, només li
quedava consumir-se en el seu espai re-
duït, destinat a cuinar i prou. Quina
dona no esperava el diumenge per sortir
a respirar aire lliure, per veure el sol, per
estar amb el marit i amb els seus? En
resum: avorriment, rutina, a l’hora de
cuinar, a l’hora de fer el menjar a casa.

De tot això i més en parla el llibre
publicat per l’Editorial Gustavo Gili,
amb el títol La cocina para cocinar. El final
de una doctrina arquitectónica, d’Olt Aicher.
Recomanable per a cuiners, cuineres
professionals, de casa i de segona resi-
dència, per a comentaristes de cuina,
per a tots aquells interessats en la gas-
tronomia, amants de la cuina i de l’evo-
lució. Un consell per als despistats: no el

busqueu entre els llibres de cuina, sinó
entre els d’art o d’arquitectura.

No fa pas gaire vaig tenir l’oportunitat
de visitar a la Terra Alta, entre moltes
delícies, una casa de turisme rural on
vaig pernoctar i on han tingut la gràcia
d’eliminar el vestíbul o recepció. ¿Sabeu
on et reben? A la cuina. L’espai està
pensat com a obrador, amb un apartat
per als fogons; enmig, un taulell per
treballar, i a l’altra banda, una taula de
fusta gran, ovalada, amb deu o dotze
cadires. El cuiner, el client, el passavo-
lant, estan junts, en contacte, parlen,
comenten. De sobte el cuiner convida a
un tast d’un guisat que prepara per a
l’endemà o bé un client que ha portat
un vi t’invita a provar-lo. Sense parets, ni
barreres, la taula de la cuina agafa ràpi-
dament els colors del comfort, del lloc
on creus que t’ho pots passar bé.

I si a fora bufa una mica de fred, o la
tarda es manifesta un pèl revoltada, la
conversa, el vi, el troç de pa i una mica
d’embotit de la terra, et desperten els
cinc sentits. Una cuina on el cos atrapa
la temperatura del benestar, una cuina
amb una taula que et fa sentir a prop
dels déus i les deesses, quan el foc era
immortal.


