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l proper 6 de juliol es compliran els cent anys
del naixement de la poetessa Clementina
Arderiu. Casada amb Carles Riba, al llarg

de la seva vida va produir una obra que reflecteix la
realitat d’una dona de grans convenciments i desperta
a la vida quotidiana. Maria-Mercè Marçal, també
poetessa i guanyadora d’un premi Carles Riba, autora,
a més, d’un estudi-antologia de l’obra de Clementina
Arderiu Contraclaror (La Sal, 1985), ens apropa a la
seva personalitat intel·lectual i humana a la vegada
que reivindica la recuperació de la seva obra.

Cent anys després del seu naixement, i malgrat la
importància intrínseca de la seva aportació, la figura
de Clementina Arderiu concorre a la nostra palestra
literària escassament armada: una obra poètiva breu
i mal coneguda, un nom vagament acreditat, que
recalca les is i fa un posat de diminutiu i una etiqueta-
estigma de poetessa femenina, sota l’ombra marital,
immensa, de Carles Riba.

Doble reivindicació

Se’ns imposa, doncs, en el cas de Clementina Arderiu,
una doble reivindicació: l’una, que ha de palesar la
vitalitat de la literatura catalana, per la seva capacitat
de recuperar de debò una obra singularment valuosa,
única dins del seu context per la problemàtica que
planteja i que potser per això ha estat poc compresa

i reduïda a uns motlles preestablerts i
tranquil·litzadors. L’altra, que ha de posar en relleu
l’existència mateixa d’una certa tradició literària de
dona, en el sí de les fronteres de les literatures
nacionals i travessant-les.

M’estalviaré, doncs, d’insistir gaire en els aspectes
que generalment se li han reconegut: encís poètic
innegable, do de la llengua, domini de l’ofici, to,
expressió i sentit del ritme molt personals, a voltes
d’una rara originalitat. Passem molt per damunt de la
seva adscripció d’escola, dins del seguici
noucentista, amb ressonàncies, però de tant en tant
maragallianes i amb el pòsit de la poesia popular.
Donem-li, a vista d’ocell, un context generacional:
pel seu naixement ocupa, amb Agelet i Garriga —el
poeta de Lleida— la frontissa entre dues dècades
aproximades, la primera de les quals va néixer la
generació noucentista estricta, de Guereau de Liost
(1878) a López-Picó i Sebastà Pons (1886) passant
per Carner (1884), i la segona, des de Riba i Folguera
(1893) a Garés (1901) passant per Gassol (1894),
Esclassans (1895) i Manent (1898), la generació
noucentista, i si deixem de banda els paràmetres
estètics amb un any 94 especialment destacat pels
naixements de Foix, Salvat-Papasseit i Sagarra. Hem
parlat de noms, tots ells masculins, que gaudeixen
d’un reconeixement similar o superior al de
Clementina. Per donar-li un context femení dins
l’àmbit català, hem de baixar a noms més ignorats i
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Alta mar dins de casa1

MARIA-MERCÈ MARÇAL

e



58
er ls

que caldrà reveure, com els de Palmira Jaquetti,
Simona Gay, Roser Matheu o Maria Perpinyà,
nascudes entre 1892 i 1901, o bé trencar l’espai
cronològic delimitat: la trobem, així, vint anys després
de Maria-Antònia Salvà i vint anys abans de Rosa
Leveroni, fent també en aquest cas, com de pern
significatiu en el trinomi poètic femení de més pes i
més reconegut; encara que no ben bé, val a dir, i
sempre amb reticències o parcialitats limitatives

El context familiar

Restituïm-li també, breument, un context familiar,
social, històric: nascuda en una família menestral,
d’argenters del carrers d’Avinyó, es casarà als vint-i-
set anys (contra el parer de la família) amb el que era
encara una promesa dins de la intel·lectualitat
catalana i que havia d’ocupar-hi més tard un lloc
capdavanter. Mare de quatre fills, el darrer dels quals,
malalt, morirà molt petit, la seva vida personal “de
dona com les altres, com tantes altres” —per dir-ho
amb les seves mateixes paraules— es veurà
matisada fonamentalment per la seva capacitat de
transcendir-la a través de la poesia, que molts cops
es fa precisament insòlita a partir de temes vinculats
a la seva realitat quotidiana: per exemple, els seus
poemes sobre la maternitat. Altres aspectes
singularitzadors, podem trobar-los en el seu sòlid
bagatge cultural, en la força de la seva personalitat i
l’excepcionalitat del marit al qual va junyir la seva
vida, i, evidentment, en els fets històrics que els va
tocar de viure i que van assumir amb tota la dignitat
del món: la guerra, l’exili, el retorn i la represa cultural
clandestina...fins a la seva mort, l’any 1976, ja a les
acaballes del franquisme.

Un cop esbossat el marc que ens permet de situar la
figura de Clementina Arderiu, passen ara centrar-nos
en la seva poesia.

Com he dit al principi, la seva obra és breu: sis reculls
que apleguen no gaire més de 250 poemes, la major
part poc extensos: Cançons i elegies (1916), L’alta
llibertat (1920), Cant i paraules (1936), Sempre i ara
(1938), És a dir (1959) i L’esperança, encara (1969),
amb intermitències evidents degudes principalment

a les seves obligacions d’esposa i mare; silencis
femenins que tan bé ha estudiat Tillie Olsen...I, per
desfer d’un cop per sempre un malentès repetit massa
sovint, insistiré en un aspecte que em sembla bàsic:
aquesta no és una poesia d’embadaliment sense
ombra, ni de la feminitat beatíficament assumida
sense destret ni conflicte. Precisament un dels
atractius més actuals de l’obra arderiuana és que
planteja per primer cop dins de la poesia catalana,
des de dins i en primera persona —i amb totes les
qualitats d’ordre estètic que unànimament se li han
reconegut— una problemàtica que, òbviament, cap
dels seus companys de generació podia plantejar: la
d’una dona encara, d’una banda, a l’arquetipus femení
socialment imposat, i, de l’altra, a un desig de llibertat,
de bastir-se una identitat pròpia, de trencar els límits
que aquest mateix arquetipus defineix.

Clementina Arderiu tria, això sí, una vegada i una altra,
l’assumpció del model tradicional, ideològicament,
sentimentalment. Però els seus diables interiors, el
seu jo més rebel, aquella petita esbojarrada cap a la
qual clama des de la seva adultesa absorta,
immobilitzada i quasi muda, irrompen insistentment,
li fan replantejar un cop i un altre la tria i la inciten al
poema. De la mateixa manera que també irrompen
en la seva pau domèstica, tan esforçadament i tan
obstinadament guanyada, altres elements reals i/o
simbòlics que l’amenacen i que desancadenen la
tensió poètica: a contraclaror, apareixen les grans
amenaces objectives que converteixen en il·lusòria
tota seguretat. La mort, com a temença, presagi o
impacte d’una realitat punyent. El temps i la fugacitat
de les coses. La pèrdua de la joventut. En un moment
concret, la guerra i, després, l’exili.

Altres vegades l’amenaça es fa més inconcreta i
indefinible, i a voltes fins es confon amb un obscur
reclam. Sovint és representada per un element extern
incontrolat que apareix de sobte i que pren una
dimensió simbòlica: una fulla, en el transparent de la
finestra, una ombra, uns ulls que sotgen, el vent...La
casa —l’interior, recer immòbil, imatge privilegiada
del món femení— esdevé, aleshores, alta mar.

Crec que un/a poeta excel·leix en el seu art quan
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aconsegueix d’atrapar una experiència singular amb
unes paraules, un estil propis.

Hi ha autors que revesteixen, però, un interès
addicional, i és que enceten temes nous, mai no
tractats amb anterioritat en la seva literatura. I, encara,
aquests temes poden expressar una experiència que
depassa el seu caràcter individual per fer-se
col·lectiva, i, en ésser il·luminada per les paraules,
un grup social concret, que abans no havia “parlat” hi
pot trobar la seva veu poètica o literària. Totes tres
circumstàncies concorren en l’obra de Clementina
Arderiu i li atorguen un lloc d’excepció, una
importància indiscutible en el panorama de la poesia
catalana del segle XX.

1.  Aquest article de Maria-Mercè Marçal fou publicat a la
revista “Cultura” el juliol-agost del 1989 (pàgs. 51-53),
malauradament desapareguda. Agraïm a Fina Birulés,
la cessió de l’article per publicar-lo a Rels. D’aquesta
manera, contribuïm a publicar dos articles de Maria-
Mercè Marçal introbables, i de retruc veurem com Marçal
estudiava a Clementina Arderiu, quan ningú gairebé en
parlava. Una altra manera de fer sentir la veu de
Clementina Arderiu.
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