
LLIBRES
Al costat de 1° rectoria literària que Carles Riba exercí durant 
fonts anys, la figura de Clementina Arderiu com a poetessa, pot- 
ser n0 l'hem sabuda veure amb la precisió escaient. La seva poesia 
clara, inconfusible, forçant gairebé la senzillesa en el bell dir, és, 
£om hg escrit Molas, «a mig camí de la realitat i de la idealitza-
ció». No és un atzar, doncs, que a vuitanta anys acabi de publi-
car un llibre de poemes, breu, tot experiència vital, amb el mínim 
óe bon artifici literari. Sisè dins la seva producció, referma tota 
una trajectòria i n'extrema l'essencialisme líric. Tothom qui recordi 
l'jsdeyeniment que són els vuitanta anys de Clementina Arderiu 
gmb la lectura del seu darrer llibre i el compari amb els de fa 
vint anys o fins i tot quaranta, s'adonarà d'aquesta unitat en 
ovonç enriquidor que és tota la seva obra.

"l'esperança, encara"
de Clementina Arderiu

J, M Capdevila

Ha sortit l’últim llibre de Clementina 
Arderiu, L'esperança, encara, dins les 
Edicions 62, amb pròleg de Joaquim 
Molas, que en dirigeix ïa part d’«An-
tologia catalana», ja avui tan vària i rica 
que va esdevenint una d’aquelles bi-
blioteques populars ben fetes, com ho 
fou, per exemple, aquella «Biblioteca de 
"L’Avenç”», de tanta eficàcia en el seu 
temps.
Clementina Arderiu m’envia el llibre al 
meu redós de Banyoles, amb una afec-
tuosa dedicatòria al·lusiva al seu Carles, 
sempre present. Ja és una velleta de 
vuitanta anys, bé que amb els matei-
xos trets de la seva joven esa i amb el 
mateix somriure, que avui li lia pres 
un deix enyorí vol.
Tan fidels i alhora, escrivint, fan dife-
rents, Carles Riba i la seva esposa ! 
oempre de companyia amb un respecte 
(lelicat, cadascú amb la pròpia visió, 
u i ca amb estil ben propi. Joaquim 
- tolas escaientment indica una certa
r'ii AÍa Ia parella Riba amb la pa-
rella Browning.

rpf P?esb' de Clementina Arderiu és 
ner'k quasi sempre a Barcelona. Car- 
■ir,,’- a am?c de la parella, solia dir: 
inic ntònia, tan mallorquina, i Cle- 
lec °arceí°nina. La poesia de Car- 
niivi a rares vegades és referida ex- 

i anient a un lloc. Algun cop, en 
d’u,C0”'Ysa’ esmentava el record viu 
on el uC " a. cluè es referia un poema 
bol p '°C havia esdevingut imatge, sím-
S’esn U”lc <lue poèticament l’importava. 
saVJ,Ueia ”” dia vora el Rin, on pas- 
don ■Unes '?arclues amb gent garla- 
s’adnJ cantaire sofa els tender ois, i 

a Que flotava en el corrent un

ocell mort amb les ales esteses riu 
avall :
Que jo no sigui més com un ocell tot sol,
ales esteses sobre un gran riu
per on davallen lentes barques de gent

[ que riu
a l’ombra baixa del tenderol.

En una altra estança hi ha una imat-
ge referida al torrent de Deià, sense 
indicació de cap indret precís :

Vora el torrent que fuig hi fruiten 
[ llimoners,

el pom jovençaneja i riu i cau lassat, 
i l’aigua, arran, fa com un jaç que el

[gombolés.

Jo hauria volgut que escrivís algunes pà-
gines sobre els seus viatges com els 
referia en la conversa. No hi hagué ma-
nera. D’aquells viatges d’estudi per 
Itàlia i Grècia, en trobàvem alguna 
evocació volandera en la poesia de Cle-
mentina. En aquest llibre es recorda 
de Delfos i d’ïtaca :

/taca! Oliveres
petites de fust,
però al cel alçàveu
com uns dits d’argent,
clares filigranes
que amb lluors de seda .
— blanques oliveres —
percudia el vent.

També ens recorda ben concretament 
les coses del seu viure que podríem 
seguir a través de tots els seus llibres. 
Amb una calma enyorívola, ja en la 
vellesa, ens parla de l’obrador de joie-
ria de casa seva :

Beneït obrador,
era allà on jo teixia:
fil anava i venia,
es lligava i torda.
Primavera i tardor
han passat tantes voltes!

I amb l’obrador patern, aquell Con-
servatori de Barcelona on estudiava i 
el carrer de la Princesa per on, vivint 
al carrer d’Avinyó, calia passar so-
vint ; tot se li representa clarament 
i tendrament en aquests anys de viu- 
desa :

Pel carrer de la Princesa
— canyella, mese i anís —
encara he sentit la flaire
que els meus quinze anys van collir. 
Pel carrer de la Princesa, 
el carrer dels meus sospirs.
Sota el braç llibres de música 
i els quinze anys dringant-me dins.

La meva vida de dona
ara passa un dolor viu.

Ara ja no m’acompanya
aquell respir beneït
que en els anys de maduresa 
no m’havia mai fallit.
Si la nit es fa més fonda 
i res no sura ni tinc, 
comptaré les hores tristes 
d’aquest meu dormir tan prim.

La veiem voltada dels néts en uns ver-
sets de festes familiars religioses ; i 
amb una sincera ingenuïtat, escrivia ad-
mirada, il·lusionada de sentir les veue- 
tes dels infantons que modulen parau-
les amb un timbre i un accent ben 
del país :
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Dels néts la veu 
em fa estremir.

Sant Jordi amb l’espasa blanca 
esparpilli el nostre enyor!

entre les brunes des ferres 
damunt dels conreus perduts.

Timbre i accent
ben catalans.

També a la manera barcelonina d’avui, 
sap acollir un moment el gènere literari 
dels goigs, que durant els segles de de-
cadència literària de Barcelona la devo-
ció popular de la pagesia i dels pobles 
dissociats de l’antic cap i casal, can-
taven als nombrosos sants advocats en 
els ermitatges i en poblats i viles. Uns 
dels goigs més antics eren els de la 
verge del Mont, segons creia Verda-
guer. Però en arribar el desvetllament 
literari del XIXè., passà el gènere a 
mans de mestres i avui podríem fer-ne 
una bonica antologia. Tenim els goigs 
de Santa Maria de Ripoll i els de la Ma-
re de Déu de Montserrat, de Verdaguer ; 
tenim els de Costa i Llobera a santa Mag-
dalena, a sant Sebastià i a la Mare de 
Déu de Pompeia de l’església dels ca-
putxins a Barcelona ; els de Ruyra a 
santa Teresina de l’Infant Jesús ; i del 
mateix Josep Carner, en una forma un 
xic diferent de l’acostumada, uns goigs 
a santa Cristina. La nostra barcelonina 
en compon uns a sant Jordi on esmenta, 
ja no calia dir, la festa de les roses, 
aquella festa elucidada en una bella pà-
gina de Maragall. Clementina hi posa 
aquells granets d’història, com se solia 
fer :

Sant Jordi! Sant Jordi!» deia 
dels almogàvers el crit.
En les batalles se’l veia 
paladí com mai ardit.
Sarraïns que us feien nosa, 
combatíeu amb furor.

Afegiu-vos a la munió de tècnics 
que confien en nosaltres
Ens confien la reproducció de plànols 
perquè han comprovat que obtenen 
còpies de més qualitat, a un preu més 
econòmic i en un temps més reduït. 
Estimen el servei a domicili, àgil i 
eficient. Valoren també el retallat a 
màquina.
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L’any mil trenta-dos s’obria, 
ple de glòria i el més gran, 
un temple a Santa Maria: 
l’altar de Sant Jordïi hi fan; 
l’abat Oliba l’encensa 
i Ripoll vos ret honor.

Per l’abril, que alegre arriba, 
vós veniu ben arçonat.
Cavaller amb bandera antiga, 
creu de sang en blanc combat.
Si ens porteu la bella rosa, 
bé ens deureu portar l’amor.

Aquest llibre, amb un cert tremolor de 
veu i en poemes breus, que tenen a 
moments un caient de poesia popular, 
té també una intensitat i una cla-
redat de sentiment i de pensament, una 
mena de seguretat emocionada que no-
més la dóna una noble vellesa com la 
que veiem venerada entre els antics a la 
Bíblia i als poemes d’Homer. Clemen-
tina s’és trobada en la seva llarga vida 
amb diverses guerres que mai per mai 
no volia —• com tants érem que totes 
ens semblaven follies iniqües —. En la 
guerra europea del catorze, uns fèiem 
revistes d’«Els amics d’Europa», i Cle-
mentina escrivia el seu poema elegíac :

Oh Mort, que ets tan amatent 
que mai no et fugi la presa!
Darrera de ta escomesa, 
a cada porta un lament.

Ara ens els portes a estibes.

I aquests són inconeguts
que els prens en llunyanes terres

Saben que quan necessiten copies 
d’altres còpies, segons originals sobre 
paper lacat, contravegetals sobre pel-
licula poliester o qualsevol altre tre-
ball de reproducció, a Linel ho fem bé 
i de pressa.

S MATEIXOS AVANTATGES

I en l’exili es plany novament del i 
vent portat a la guerra, gairebé amb « 
mateixes imatges i fins amb les matei 
xes paraules d’altre temps :

D’aquelles estibes mudes 
seré la dolça companya, 
que demà no tindran sol 
ni l’aigua que els alegrava.

Aquest estil gairebé popular de Clemen, 
tina, senzill i obert, contrasta amb l’estil 
intricat i reflexiu de Carles Riba tot 
i que comparteixen un mateix sentir 
Vegèm-ne uns poemes d’exili. Rn uns 
dies d’estada a Bierville, Carles Riba 
escrivia unes elegies on el nou país li 
suscita referències antigues, reflex dels 
seus acostumats estudis, alhora que el 
mira, sorprès de l’exili, com si fos un 
somni :

Clou-te, ciípula verda, per sobre el me» 
T cap cristal·lina!

Aigües de curs discret, brisa que a 
rpenes ets més

que un moviment del silenci... 
L’inacabable somni del món endolceix

[una a unt
ses onades entorn del malencònic jardí.

Clementina, a les diades d’exili, expres-
sa l’enyorança de la seva casa de Sarrià, 
del jardí amb una glicina vora la paret, 
la palmera i aquella mar que es veu al 
fons :

La mar tan fina,
qui la veiés,
i aquella estesa
dels meus carrers!

I es delita amb la fantasia d’un retorn
— que sigui aviadet — :

Em veig un dia
de gran claror
per l’ampla costa
dels pins, pujant
— la que jo veia
de casa estant,
A mitja altura
m’he de girar:
la bella estesa
de Sarrià
amb la cintura
dels seus jardins,

(■••)

voldrà aparèixer 
davant mos ulls.
— «Hola, palmera, 
veges si culls 
l’adéu que et llenço 
del fons de mi!» 
Les seves palmes 
diran que sí.

Aquest llibre no fa sinó continuaTr 
rosari de nobles sentiments que ' . 
gen els meandres d’una vida, exprn1 ‘ 
err el més bell catalanesc del 111011 • • 
grans deutes de la pàtria a la 111011 - 
del seu espòs, hem d’afegir 
ment envers aquella qui f°u la a 
companyia i féu possible i dolça a - 
obra ingent d’art i d’estudi.

JOSEP' M. CAPDEl IL- ■
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