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Mèxic, maig de 1946. 
El pavelló de Catalunya 

a la «IV Feria Internacional 
del Libro».

Durant uns vuit anys (1939-1947), 
la producció de llibres catalans 
fou més abundosa a l’exterior 
que dintre Catalunya. La perse-
cució de la llengua i de la cultu-
ra 1 pels vencedors de la guerra 
civil creà una situació anòmala, 
paral·lela a la repressió política. 
Com es recorda sovint, l’autèn-
tica i modestissima represa 
—plena de pues i de traves: 
les traduccions són interdites i 
certs autors fan olor de sofre 
perquè viuen a l’exili i militen 
en el Catalanisme— no tingué 
lloc fins a la victòria dels Aliats 
contra l’imperi nazi i el seu 
acòlit feixista. El 1946 i el 1947 
dues editorials noves, «Selecta» 
i «Aymà», estableixen una certa 
periodicitat de publicació a tra-
vés de col·leccions literàries, co-
mençades amb reedicions —per 
exemple, les obres completes de 
Verdaguer, amb ortografia vuit-
centista per manament de la 
censura, tan omnipotent i fana-
tizada aleshores— i amb l’ajut 
d algun premi literari, atorgat 
catacumbalment.
Mentrestant l’exili és el diposi-
tari de les essències de la con-
tinuïtat. L’expressió sembla so-
lemne, però no pot ésser més 
justa. L’anorreament, la pèrdua 
de la guerra, el càstig contra la 
nengUa —deliberadament assi-
milada a la ideologia dels ven-
çuts— priven Catalunya de des-
envolupar un mínim de vida 
cultural. És l’època —que du-

,®°'5re 9' tema vegeu Catali 
ota el règim franquista (París, 

C1°ns Catalanes de París, 1973).

rarà encara alguns anys— de les 
edicions clandestines, datades 
abans de la guerra o en un país 
estranger. Així apareixen des de 
la primera edició de les Elegies 
de Bierville, els versos de «Lo 
Gaiter del Llobregat» o una bio-
grafia de Roosevelt, fins a les 
obres completes de Shakes-
peare en versió de Sagarra, Ce-
mentiri de Sinera de Salvador 
Espriu, o Nabí de Josep Carner. 
Entre 1939 i 1969 els catalans de 
la diàspora fundaren, amb un 
desig i alhora una aparença de 
normalitat, diverses editorials 
o col·leccions que perpetuessin, 
d’una banda, el llevat d’una 
cultura en perill i, de l’altra, 
justifiquessin amb obres un exi-
li, obligat per a molts al prin-
cipi. També hi va haver franc- 
tiradors, autors-editors, grups 
polítics, etc., que estamparen 
llibres o efímers opuscles en 
català. La suma total d’aquestes 
publicacions catalanes a l’es-
tranger, dins el període 1939- 
1976, em dóna una xifra rodona 
de quatre-cents trenta títols. 
Resten a part les revistes i els 
butlletins, que ultrapassen el 
centenar i mig.2
L’any 1939 mateix l’Agrupació 
d’Ajut a la Cultura Catalana, 
fillola de la revista «Catalunya» 
de Buenos Aires, projectava edi-
tar un volum cada més; només 
n’arribaren a sortir sis, un dels 
quals és la primera edició de 
Nabí (1941) de Josep Carner. El

2. Aquestes planes resumeixen as-
pectes d’un llibre meu en premsa: 
La literatura catalana a l'exili.

mecenatge tingué tanmateix uns 
límits.
El 1942 inicià la seva activitat 
en català Bartomeu Costa-Amic, 
que avui s’ha fet un nom com 
a editor de milers d’autors me-
xicans. Sota el títol general de 
la seva «Biblioteca Catalana» 
han aparegut una quarantena 
de títols, diversificats en col·lec-
cions —de pocs títols cadascú- Costa-Amic s’arriscà 
na— dedicades a: clàssics cata- cions: el seu primer
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lans, la llengua catalana, els in-
fants, l’art, documents històrics 
i breus antologies poètiques. 
L’entusiasme i la planificació 
que representava l’obra ideal de 
Costa-Amic no trobaren el su-
port suficient de lectors ni tam-
poc un mecenatge mínim (llevat 
del seu) per a sostenir-se amb 
regularitat. No obstant això.
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El comte Arnau de Josep M. 
de Sagarra, i també faria una 
edició de semi-luxe del Canigó. 
Al costat d'aquests clàssics mo-
derns trobem obres de Rafael 
Tasis —la novel·la Tres, el lli-
bre més extens estampat en ca-
talà a Mèxic—, Pere Foix, Agustí 
Bartra, Josep M. Poblet, etc. 
Encara avui Costa-Amic prepara 
un homenatge a H. Nadal i Ma- 
llol, el director de «Ressorgi-
ment» de Buenos Aires durant 
més de cinquanta anys.
En plena ocupació alemanya de 
París, Ferran Canyameres . s’ar-
riscà, amb l’editorial Albor, a 
fer una sèrie de bibliòfil. Els 
volums en són generalment an-
tologies de prosa o de vers, amb 
il·lustracions de Picasso (per a 
Dos contes de Ramon Reven-
tos), Clavé, Grau-Sala, Martí 
Bas, Rebull... Set o vuit títols, 
difícils de trobar, formen la sin-
gular aventura de Canyameres, 
que retornà a Catalunya cap 
el 1950.
El 1944 Avel·lí Artís, l’inquiet 
comediògraf i mestre impressor, 
fundà la «Col·lecció Catalònia», 
convertida aviat en Editorial 
Catalònia. Uns vint llibres —dos, 
almenys, fora de col·lecció— són 
l’actiu d’Artís com a editor a 
l’exili. La sèrie era eclèctica: 
novel·les o contes de Vicenç Rie-
ra Llorca, Francesc Trabal, Jau-

Joan Oliver, 
amb la seva 
primera 
muller, en el 
vaixell que 
elsduia a 
Amèrica.

me Roig —el qual, com August 
Pi i Sunyer amb La novel·la del 
besavi, hi publicà, ja madur, la 
seva primera narració de caràc-
ter històric—. També records de

Biade i Dcsumvila, d’Artís ma-
teix sobre Adrià Gual, una histò-
ria de Catalunya de Ferran Sol-
devila i Bosch-Gimpera i reedi-
cions de Verdaguer, de Rovira

i Virgili o de Nicolau d Olwer. 
Mort Artís, tot s'estroncà, i la 
publicació periòdica «La Nostra 
Revista» (nascuda el 1946) hagué 
de canviar de nom. Artís tirava 
un miler d’exemplars dels lli-
bres; la meitat per a vendre a 
fora i l'altra per a «quan tor-
narem a Catalunya», conten que 
deia. Un dels llibres clàssics de 
l’editorial Catalònia ha estat 
Retrats literaris de Domènec 
Guansé, que, en ésser reeditat 
a Catalunya, ho fou amb el nom 
equívoc Abans d'ara (la censura 
vetà el títol Abans del naufragi). 
L'arribada a Xile de Joan Oli-
ver, Xavier Benguerel, Domènec 
Guansé, Cèsar-August Jordana, 
entre d’altres, donà alè a la re-
vista «Germanor» i impulsà la 
col·lecció «El pi de les tres bran-
ques» amb poemes de Josep 
Carner i Pere Quart, assaigs de 
Ferrater Mora, contes de Jorda-
na i Benguerel i la segona edi-
ció de les Elegies de Bierville, 
de Riba, amb un pròleg que 
descobreix el misteri de la crea-
ció lírica i del trasbals espiri-
tual de l’humanista. Per manca 
de suport econòmic la col·lecció 
no va poder passar de set tí-
tols...
La biblioteca «A tot vent» de 
les Edicions Proa fou represa 
a Perpinyà el 1951, amb El ben 
cofat i l’altre de Josep Carner 
i versions de Sand i de Steven-

Problemes de llengua 
i literatura catalanes
Actes del II Col·loqui Internacional 
sobre el Català (Amsterdam 1970)

BI BLIOTtíCA
ABAT
ÒLIBA

Aquest volum recull les actes del II Col·loqui Internacional 
sobre el Català (llengua, literatura, condicionaments socio-
lògics), celebrat a Amsterdam del 16 al 19 de març de 1970, 
que hauria hagut d’ésser publicat molt abans a Holanda, a 
cura de F. M. Lorda i Alaiz i Jean Roudil. Superades dificul-
tats editorials imprevistes, aquest material, la importància 
del qual no cal posar en relleu, arriba avui als lectors ca-
talans, poc després del IV Col·loqui Internacional de Llengua 
I Literatura Catalanes que ha tingut lloc brillantment a Ba-
silea del 22 al 27 de març de 1976.
Diferents problemes de tipus lingüístic són tractats, d’acord 
amb les metodologies més modernes, per Sebastià Serrano, 
Ramon Cerdà I Massó, Joaquim Rafel I Fontanals, Maurice 
Molho, Germà Colon, Joan Veny i Clar, Antoni M. Badia i 
Margarit i Günther Haensch. Diversos aspectes literaris són 
analitzats suggestivament per Antoni Comas, F. M. Lorda I 
Alaiz, Francesc Vallverdú i Joan Triadú.
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Ferran Canyameres que a Taris, 
en plena ocupació alemanya, 
llançà la col·lecció «Albor».

son. En realitat seria el camí, 
legal i seriós, perquè pogués 
sortir l’obra més extensa de 
l'exili i de la novel·lística cata-
lana de tots els temps: els onze 
volums —el dotzè apareixerà 
aviat a Barcelona— d'El pelegrí 
apassionat de Joan Puig i Ferre-
ter, un gran fresc de trenta 
anys de vida literària i política, 
en el qual personatges reals es 
tracten amb d’altres de mistifi-
cáis o d’inventats. El doll de 
Puig i Ferreter és inacabable, i 
el seu esperit polèmic i vindi-
catiu també. Proa no havia arri-
bat a la vintena de llibres quan 
fou traslladada a Barcelona, per
J. B. Cendrós, i incorporada a 
l’editorial Aymà.

Ramon Fabregat, editor ja de 
«Pont Blau» i de «Xaloc» —Ics 
revistes catalanes de més dura-
da a Mèxic; la darrera encara 
surt—, publicà uns quants títols 
d’història i de literatura amb e! 
segell d’Edicions Catalanes de 
Mèxic, dels quals sobresurten 
els dos volums miscel·lànies Ma-
cià. La seva actuació a l’estran-
ger. Els nou volums d’aquesta 
editorial es completaren amb 
vuit més de l’editorial Xaloc, 
continuadora de l’anterior i que 
incorporà al seu breu catàleg 
un llibre tan important com 
Quaranta anys d'advocat d’Ama- 
deu Hurtado.

Cap el 1960 es fa difícil de sos-
tenir una editorial a l’exili ame-
ricà. Els morts, els repatriats, la 
«liberalització» de les edicions 
als Països Catalans, el cansa-
ment dels promotors, tot plegat 
es conjura perquè ja només hi 
surtin llibres esporàdics. El 1960 
es publica, però, Sense parau-
les, versos d’un poeta format a 
la diàspora, Josep Ribera i Sal-
vans, el darrer llibre del Club 
del Llibre Català, creat, entorn 
de Josep Carner, el 1944 i que, 
en aquest dilatat període, donà 
unes deu obres i sis opuscles. 
Hi havia aparegut l'única obra

de filosofia estricta de l’exili: 
El pensament i la vida de J. Ser- 
ra-Húnter. No oblidem les pu-
blicacions del Centre Català de 
Caracas, amb tres narracions 
llargues, des del 1958, i un bon 
rengle d’opuscles que encara 
surten amb regularitat sobre te-
mes dels Països Catalans.

El 1969, tanmateix, encara a l'e-
xili bé que amb presumibles 
col·laboracions de l'interior, ha 
dc fundar-se una empresa per a 
fer llibres que no passarien el 
sedàs, no tan ample com sem-
blava, de les disposicions del 
Ministeri d’Informació espanyol. 
Edicions Catalanes de París, 
amb uns vint-i-cinc llibres al 
seu actiu, és fonamentalment 
una empresa nacionalista i po-
lítica. Dóna prioritat a antolo-
gies de textos [Marxisme i qües-
tió nacional catalana de Roger 
Arnau, El mallorquinisme polí-
tic d’Anselm Llull i Catalunya 
sota el règim franquista} i a vo-
lums de memòries: El 6 d’octu-
bre i El 19 de juliol de Frederic 
Escofet, Història de «La Van-
guardia» i Meditacions en el 
desert de Gaziel, a més del cu-
riós De Balaguer a Nova York, 
passant per Moscou i Prats de 
Molló de Josep Carner-Ribalta.

Pere Foix, el 1947.

També edita estudis, com els 
sis volums de l’impagable Pano-
ràmica del nacionalisme català 
de Fèlix Cucurull.

Si volguéssim esmentar les al-
tres editorials —o empreses que 
ho semblaven— que editaren 
menys de cinc títols, arribaríem 
a la cinquantena, comptant-hi 
els partits polítics i les efímeres 
iniciatives d'entusiastes o d’es- 
trabul·lats.

Ben pocs d’aquests llibres, al-
menys fins als darrers anys, 
arribaven a les terres catalanes. 
La distribució a l’estranger tam-
bé n’era deficient. Els més efi-
caços, en aquest terreny, han

Al temple 
de

Quetzatcoatl, 
de Tula,

Mèxic, 
Anna Murià 

i Agustí
Bartra 

al centre 
del grup.

estat sempre Ramon Fabregat, 
amb la «Difusora del Libro», i 
B. Costa-Amic, impulsor del 
stand català a les fires del llibre 
de Mèxic. Josep Escolà i H. Vila 
i Vallès venien els llibres cata-
lans a l’Argentina. A Anglaterra, 
Joan Gili. A França, Soriano, de 
París. La venda per subscripció 
donà un cert resultat al Club 
del Llibre Català, als «Clàssics 
Catalans», de Costa-Amic, al «Pi 
de les tres branques» i a l’edi-
torial Catalònia. Molts centres 
catalans i grups d’activistes han 
emprès la venda esporàdica d’o-
bres catalanes, sobretot en fes-
tes assenyalades: 11 de setem-
bre, 14 d’abril, 19 de juliol, Dia-
da del Llibre, commemoracions 
de Macià i de Companys, etc.

Capítol a part mereixerien els 
mecenes, si llur nombre no fos 
tan migrat. Els més generosos 
i assidus foren J. Girona-Ribcra, 
de Buenos Aires, lligat a Cambó 
—ajudà l’edició de les Poesies 
de Màrius Torres i de la Miscel- 
lània Fabra —i, sobretot, Dal-
mau Costa, la munificència con-
tinuada del qual ha salvat, de 
vegades, la continuïtat de «Res-
sorgiment», ha dotat premis lite-
raris i ha ajudat edicions, a Ics 
quals el seu nom no consta.

En resum, les edicions catala-
nes a l’estranger han estat sem
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pre una aventura deficitària, 
que cal comptabilitzar entre les 
empreses nacionals.

ALBERT MANENT
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