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CLEMENTINA ARDERIL

L'any 1939 s’editaven unes quantes publi
cacions catalanes a l’estranger. Les més 
destacades eren «Germanor», de Santia
go de Xile, i «Ressorgiment» i «Catalò- 
nia», de Buenos Aires. A La Presse Cata- 
lañe de Joan Torrent i a Historia de la 
premsa catalana de Rafael Tasis i Joan 
Torrent, n’hi ha registrat un gran nom
bre i s’hi assenyala, com a primera en 
el temps, «La llumanera de Nova York», 
fundada el 1872 segons el primer treball 
o el 1874 segons l’altre, per Artur Cuyàs, 
l’autor del famós diccionari. L'exili d’una 
gran part de la intel·lectualitat catalana 
havia de donar empenta a les publica
cions ja existents i havia de crear-ne d’al
tres, d’importància, d'intenció i de sort 
molt diversa. Les primeres editades pels 
exiliats van ser «El Poble Català», a Pa
rís, i «La revista dels catalans d'Amèrica», 
a Mèxic, totes dues a l’octubre del 1939. 
La segona amb una presentació que re
cordava la de «Revista de Catalunya», 
que Antoni Rovira i Virgili havia fundat 
el 1924 i que l’any 1939 mateix reapareixia 
a París, sota el patronatge de la Fundació 
Ramon Llull. «La revista dels catalans 
d’Amèrica» va publicar només tres núme
ros, però interessants. A Mèxic es va pu
blicar després «Full Català», i també «El 
Poble Català», que a causa de la guerra 
s’havia suspès a França; dues publica
cions de presentació digna i de contingut 
interessant. «Full Català» durà poc, «El 
Poble Català» tingué diverses etapes com 
a portaveu d’organitzacions polítiques que 
se succeïen. Després, a Mèxic, es publi
carien «Quaderns de l'exili», «Enllà», «No
va Era», «Catalunya», «Lletres», «Enda
vant», «La Nostra Revista», «Horitzons», 
«Pont Blau», «La Humanitat», «La Nova 
Revista», «Veu Catalana»... Les unes eren 
portaveus d’un grup polític determinat, 
com «Nova Era» va ser-ho del Partit So
cialista Català i «Endavant» del Movi
ment Socialista le Catalunya —que va 
passar de Mèxic a França. D’altres, ser
vien de tribuna a un grup heterogeni de 
franctiradors polítics, com «Enllà», o 
no tenien una filiació política precisa i 
obeïen a un propòsit d’informació i crí
tica molt general, com «La Nostra Re
vista»... Exclusivament literàries potser 
només ho van ser «Lletres» i els «Fasci
cles Literaris» de Pere Calders; exclusiva
ment polítiques, no gaires: «Enllà», «Car
tes obertes» de Jaume Miravitlles, i po
ques més. A l’Argentina, Xile, Cuba i 
Brasil es van mantenir durant força anys 
diverses publicacions, a més de les asse
nyalades, avui desaparegudes. A França 
en van néixer amb la mateixa abundor 
que a Mèxic. Després de la «Revista de 
Catalunya» i d’«El Poble Català» dels pri
mers temps, dues mereixen ser destaca
des: «Presència Catalana», que va publi
car dos números, i «Quaderns» (d’estudis 
polítics, econòmics i socials), que en va 
publicar vint-i-quatre. L'edició de revistes 
catalanes al país va minvar gradualment 
la necessitat d’aquelles que es publicaven 
a l’estranger, la majoria de les quals ha
vien tingut una vida sempre precària. I la 
mort o la tornada a Catalunya dels qui 
les feien, van contribuir a la seva extin
ció. A Mèxic, on van sortir-ne tantes, 
subsisteix «Xaloc», obra i testimoni de 
la tenacitat de Ramon Fabregat.

VICENÇ RIERA LLORCA

Ara que els polítics comencen a fer polí
tica es produirà, ja s’ha produït, un cert 
desinterès dels informadors i del públic 
pel fenomen estrictament cultural. Sí, ja 
sé que tenim en marxa el Congrés de 
Cultura Catalana, però és que fins i tot 
en l'àrea activíssima del Congrés es nota 
la diferència de clima respecte al moment 
en què es va iniciar. Vull dir que per una 
gran part de catalans el planteig polític 
ha passat a primer terme, i que sense ab
dicar del seu dret a la Cultura, amb ma
júscula i amb minúscula, desitgen amb 
tota l'ànima que sigui el que hauria de 
ser: una superstructura.

No és estrany, ni hauria de sorprendre'ns, 
trobar aquí i allà, a l'atzar d’una lectura, 
una expressió d’impaciència que es podria 
formular dient: «Ja estem cuits que als 
catalans se'ns consideri un poble tan ori
ginal que es permet el luxe d’una cultura 
sense que li calgui base material per sos
tenir-la. Ja en tenim prou de Cultura!».
Que ningú no s’esveri, qui ha escrit això 
està xop de cultura catalana i fins i tot 
m’atreviria a dir que tributa a Omnium 
Cultural, mentre no trobi una estructura 
millor on dipositar la seva confiança. El 
crit és natural i sa, el nostre poble està 
tip de llegir entre línies, tip i cuit. I ara 
vol frases substancials, i em permetreu 
aquella expressió tan vulgar, frases que 
diguin al pa, pa, i al vi, vi. Cosa que no 
priva que el poeta digui, pel seu compte, 
al pa, ten, i al vi, lou; perquè per això el 
poeta és lliure de fer el que bé li sembli 
i nosaltres lliures de llegir-lo o no lle
gir-lo.
A mi tota aquesta nova atmosfera no em 
desagrada gens, al contrari; i si, en un 
cert moment, els precipitats filopolítics es 
disposen a donar-te una empenta, l’únic 
que se m’acut és dir: «Ep, sense faltar!». 
Perquè una clarificació de matisos, posi
cions i oficis em sembla extraordinària
ment útil, i el que és més, productiva.

Tan convençuda n’estic que aquesta clari
ficació ha de ser per bé de tots, que a tot 
arreu hi veig signes precursors d’aquesta 
nova era de distribució normal d’inves
tidures. I, per exemple, l’últim espectacle 
Brossa, que ha realitzat el Teatre de l'Es- 
corpí a l’Aliança del Poble Nou —que nin
gú no se’l perdi, per poc que pugui—, tan 
ple d’imaginació, de gràcia, d'emoció poè
tica, m'ha semblat com el símptoma d’un 
poble que assoleix una majoria d’edat, 
que ja no li cal fer-se la il·lusió que fa 
política no fent-ne, que es pot permetre 
el luxe de concedir-se el plaer de la be
llesa.

És clar que, com que ens trobem a les 
beceroles d’aquesta absolutament neces
sària presa de consciència col·lectiva, no 
seria gens estrany que algú agafés el rave 
per les fulles i, deixant el rave dins de 
terra, es quedés només amb les fulles, 
que no són comestibles. Vull dir que, de 
la mateixa manera que es diu: el bou 
per la banya i l’home per la paraula, hau
ríem de dir: el poble per la cultura. I pen
sar que les reivindicacions d’un poble no 
són únicament qüestió de carreteres, cla
vegueres i altres apartats del pla comar
cal, és oblidar que la identitat del poble 
es troba en la seva cultura, profundament 
arrelada a la terra, com el rave.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

La seva mort ha caigut, discreta, aquests 
dies entre nosaltres. Quan escric, en ca
lent, encara no han sortit els articles, els 
treballs i no diguem els estudis que la 
cessació definitiva d'una vida i d’una obra 
sol comportar. Ara som encara, al mo
ment d’escriure, dins una mena de minut 
de silenci, com si fos una darrera vo
luntat.

Ella havia parlat sempre d’esperança, com 
han fet remarcar els crítics; ho diu Joa
quim Molas a l’excel·lent estudi que fa de 
pròleg al llibre L’esperança, encara, pu
blicat després de la mort de Carles Riba. 
En aquest llibre hi ha els poemes impres
sionants, en cert sentit «pòstums», de la 
tercera i darrera part que titulà, amb una 
decidida concisió. Després, i el primer 
poema de la qual, amarat de tota la deso
lació de la mort de l'espòs, acaba, tan
mateix, amb les paraules «Encara et man
ca més virtut, / espera».
Clementina Arderiu era una dona corat
josa, perquè la seva esperança era lúcida, 
de dia i de nit, pròpia d’aquell seu «dor
mir tan prim» de la vellesa, quan la nit 
«es fa més fonda» perquè l’ésser que ho 
havia estat tot per a ella, ja no l’acompa
nyava amb «aquell respir beneït». Maurici 
Serrahima va fer observar, fa molts anys 
(el 1938), que la feminitat de la poesia de 
Clementina Arderiu no cerca d’ésser feme
nina, sinó que es presenta tal com és, 
amb una força que li ve de la fidelitat 
a ella mateixa. Així fou fins als darrers 
poemes que jo conec, quan gosa dir, a la 
ratlla dels vuitanta anys. que ha estat i és 
«una dona que viu a ple sol», acompanyar 
da de les paraules que són el seu cant, 
que són el seu pa de cada dia, i que li 
donen, com féu remarcar Joan Fuster, «un 
aire d'espontaneïtat tan accentuat». Però 
és que el seu coratge és exemplar, fins 
i tot educatiu, perquè ve d'una dona sen
zilla i clara, i que havia dit que volia 
ésser «una dona com les altres», però que 
així revestia per a nosaltres, tots, la seva 
poesia, del tremp que tota obra afinada 
ha de tenir perquè no es doblegui quan 
arriba al lector i l’alliçona.
Cal dir-ho tot d’una: res no s’explica en 
Clementina Arderiu, ni la seva esperança, 
ni el seu coratge, ni la seva poesia, sense 
la seva Fe. Cal posar-ho amb majúscula, 
per tal de respectar-li alguna cosa més 
que l'ortografia; i no només ara, quan 
encara gairebé és una presència, amb tota 
la serena bellesa de la mort ben acom
plerta. Més enllà (o més ençà, qui sap!) 
de la crítica literària i de l'estudi biogrà
fic o psicològic, el seu secret, tan públic 
i tan confessat, esclata amb una llum en
lluernadora i amb uns efectes sobrenatu
rals, com si tota una vida fos la nit de 
Nadal que ella mateixa revestia de nous 
trasbalsaments en la Nova lletra al «Cant 
dels ocells»; i és aleshores quan ens diu: 
«Mai no m’he sentit ben sola / que Espe
rança vol dir Fe». I sent paraules alades, 
l’arbre li refloreix i un vent nou li fa 
ampla la casa.

La mort de Clementina Arderiu ens posa 
el problema de saber viure com ella, amb 
la fermesa de la seva guerra i del seu 
exili, de la seva catalanitat inseparable 
i del seu record nítid, pur, dels seus quin
ze anys «pel carrer de la Princesa / el 
carrer dels meus sospirs»; i ens posa 
el problema de l'estranya alegria que 
dóna una mort així. — JOAN TRIADtí.
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