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JOAN B. CLIMENT
No va anar a Mèxic com a exiliat polític, 
perquè se n’hi va anar, acabada la guerra 
mundial, amb el desig d'esquivar les mi-
sèries materials, morals i polítiques de 
la postguerra sota el règim franquista. 
Se sentia responsable de la vida i de la 
salut dels seus i la conclusió que el rè-
gim no li permetia complir les seves res-
ponsabilitats el va dur a un rebuig tan 
categòric com el dels exiliats polítics. Co-
neixia Avel·lí Artís, comediògraf famós i 
mestre impressor pulcre i exigent, amb 
qui ja havia treballat a Barcelona. S'es-
queia que Artís disposava de taller propi 
a Mèxic i el va tenir una temporada amb 
ell. Després va passar a un taller tipo-
gràfic que regentava Marià Martínez 
Cuenca —ex-secretari de la UGT, vice- 
president de la Unió Socialista de Cata-
lunya i regidor de l’Ajuntament de Bar-
celona. L’amic Climent no s'havia exiliat, 
declaradament, per raons polítiques, però 
les seves amistats i la seva professió l’in-
tegraven cada dia més al món dels refu-
giats, fins que arribà a ser un més entre 
nosaltres. Jo gosaria dir que ho fou des 
que va arribar a Mèxic. Al nou taller, hi 
eren impresos llibres i revistes de diver-
ses editorials i un dels clients més im-
portants era el doctor Fournier, que pu-
blicava una col·lecció de llibres sobre 
temes mèdics, dirigida per la seva muller 
—una de les germanes Amor, la més jove 
de les quals era la poetessa Guadalupe, 
formada sota el guiatge d’AIfonso Reyes. 
L’elaboració dels llibres de Fournier era 
una feina delicada i Martínez Cuenca la 
va confiar a Joan B. Climent, el millor 
tipògraf de què disposava. La senyora 
Fournier es va adonar de les qualitats 
de Climent, no sols professionals, i això 
fou motiu que, quan l’expansió de les 
edicions Fournier va aconsellar de mun-
tar una impremta pròpia, la directora 
proposés a Joan B. Climent de regentar-
ia, amb l’esquer, no gens menyspreable, 
d’associar-lo a l'empresa. Feia tres mesos 
que publicàvem «Pont Blau» i jo estava 
tan descontent de la poca qualitat tipo-
gràfica dels primers números de la revis-
ta a mans d’impressors mexicans, que ha-
via proposat a l’amic Fabregat de plegar. 
Ell em recomanava paciència i em deia 
que hi havia en perspectiva l’obertura 
d’una bona impremta. No obstant això, 
es va haver d'encarregar d’un parell de 
números, ell tot sol, l’amic Soler-Vidal, 
tan conscient com jo de com ens espat-
llaven la revista però amb més paciència 
que jo per a tractar aquells tipògrafs po-
tiners. La impremta esperada, que ens 
va permetre de fer «Pont Blau» amb una 
presentació digna, encara que modesta, 
va ser la que Joan B. Climent regentava 
per a la casa Fournier. Avel·lí Artís, que 
passava amb «La Nostra Revista» unes 
angúnies semblants a les meves, va cui-
tar també a confiar a Climent la impres-
sió de «La Nostra Revista». Tipogràfica- 
ment, totes dues revistes van ser obra 
de Climent fins al darrer número, com 
ho fou la prestigiosa col·lecció de llibres 
de l’Editorial Fournier. Un vespre l’amic 
Climent em va telefonar per convidar-nos 
—jo i la meva muller— a sopar a casa 
seva l’endemà. El matí següent, una veu 
desconeguda m’anunciava la seva mort. 
Una estona més tard veia damunt el seu 
escriptori, al costat de l’aparell de telè-
fon, la llibreta d’adreces oberta a la lle-
tra R. Probablement la telefonada per a 
invitar-me a sopar fou la darrera.
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L’ESPERIT DE GREMI
DE L’ESCRIPTOR
Jo no voldria tirar aigua al vi, és a dir, 
no voldria aigualir els càlids entusias-
mes, però em sembla que és molt impor-
tant que no ens fem il·lusions infundades, 
perquè després els desil·lusionats solen 
convertir-se en derrotistes i fan més mal 
que pedregada seca. Els escriptors no te-
nim consciència de gremi; no és una 
desgràcia, és un fet, i penso que no hau-
ríem de plorar sobre aquest fet, sinó 
tractar de comprendre'l.
En primer lloc un escriptor no pot tenir 
consciència de gremi i per tant no pot 
organitzar-se en gremi perquè ser escrip-
tor no és sols un ofici. L'escriptor pot 
tenir diversos oficis a través deis quals 
es pot merèixer aquest títol ambigu que 
s'ha adjudicat, fa un temps, que és el 
de treballador de la cultura; el terme és 
tan ampli, tan vague, que quasi no vol 
dir res. L'escriptor pot ser periodista, 
traductor, guionista, publicitari, pixa-tin- 
ters d’editorial, director literari d’edito- 
rial i fins i tot editor. No hi ha dubte 
que en qualsevol d’aquests oficis es pot 
i potser es deu associar per mirar de de-
fensar els seus drets i de passada esta-
blir els seus deures. Però em sembla 
evident de tota evidència que l'escriptor 
no queda limitat solament al quefer quo-
tidià, que li pot prendre moltes hores 
del dia.
No hauríem d’oblidar que una de les pro-
fundes i últimes raons per les quals un 
escriptor no té sentit de gremi és per-
què, precisament, és escriptor i usa pa-
raules carregades de sentit i d'idees, i 
influeix amb més o menys fortuna en la 
consciència pública: l’escriptor A i l'es-
criptor B es poden trobar més contra-
puntáis, més enemics, més separats que 
l’escriptor A i l’electricista A,; així corçi 
l’escriptor B es pot sentir més pròxim 
a l'arrendatari B, o a l’armador B2 o a 
B3, el fabulós acumulador d’accions de 
qualsevol empresa, que a l’escriptor A.
No m'entretindré ara a explicar, car se-
ria molt llarg de fer-ho i a més ens por-
taria a un altre tema, com ha influït al 
llarg de la història la situació econòmica 
de l'escriptor en la seva obra. És lògic 
que si l'escriptor no viu de les propie-
tats, ni té qui treballi per ell, ni es pot 
permetre el luxe de dilapidar una for-
tuna, com el fill del senyor Esteve, ha de 
procurar-se ell mateix la manera d’obte-
nir unes monedes. Però qui cregui que 
l'escriptor escriu per això, és a dir per 
obtenir unes monedes de les coses que 
escriu, de les novel·les que escriu, dels 
contes que escriu, dels versos que escriu, 
s'equivoca.
Fa molts anys, un home pràctic que esta-
va al front d'una de les nostres editorials 
ens va dir, en to despectiu, als llavors 
«joves escriptors que prometíem»: «Vos-
altres, els escriptors catalans, sempre 
aneu amb el lliri a la mà!» No li vam 
contestar res perquè, als «joves escrip-
tors que prometíem», ens semblava que 
més aviat hi portàvem una escombra, a 
la mà; no tenia res de liliàcia la nostra 
tasca. Però potser vam pensar que tant 
de bo ens fos permès de passejar-nos 
amb un lliri a la mà, car la bona litera-
tura, aquella sense la qual no hi hauria 
Història de la Literatura, ni Càtedres de 
Literatura, ni Assaigs sobre Literatura, 
ni Crítica Literària, s’havia fet sempre 
amb un lliri a la mà i fins i tot amb un 
bon ram de lliris.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

HAN PASSAT DEU ANYS
Fou un any de fets tan diversos —per a 
no esmentar-ne sinó alguns, reflectits en 
aquestes pàgines— com els següents: la 
mort de l’abat Escarré, «immolat», com 
diem avui de tots els qui en aquells anys 
i durant el llarg silenci moriren per Ca-
talunya; el record popular a Pompeu Fa-
bra, amb motiu del centenari del seu 
naixement, i la campanya que avui qualifi-
caríem de «nacional» i que en memòria 
d'ell reivindicava els drets de la nostra 
llengua i del que ara anomenem «escola 
catalana»; l’anunci de la creació d’una se-
gona universitat dins el districte de Bar-
celona —el Principat i les Illes— anome-
nada Universitat «Autònoma», però amb 
una «autonomia» encara ben llunyana del 
sentit que sempre havíem donat al mot i 
que hi donem actualment; i, en l'ample 
món, el predomini de la violència i del 
desengany, prefiguració del nostre temps: 
els assassinats de Luther King i de Robert 
Kennedy; el maig de París i la decepció 
que se’n seguí; la «primavera» de Praga 
i l’ocupació subsegüent per l’exèrcit so-
viètic de tot Txecoslovàquia...
Han passat deu anys, sí, d’aquests «Punt 
i seguit», d’aquestes «columnes» que —re-
partides per la revista, des del número 
102, del març d’aquell any— intentaven 
una intensificació i una major diversifi-
cació dels temes en les pàgines prou den-
ses de la publicació. D'altra banda, tots 
érem conscients que calia donar amenitat 
i actualitat a un conjunt —massa «plura-
lista» o massa «unitari» com diem avui, 
a parer d’uns o d’uns altres— que volia 
recollir tots els aspectes, totes les in-
quietuds, tot un món, en suma, que es-
peraven d'ésser traslladats al català —i 
aleshores n’hi havia ben poques ocasions, 
pel que feia a les publicacions periòdi-
ques... Tanmateix, érem en plena puja del 
llibre i de la cançó i només cal fullejar 
aquell desè volum de la revista per com-
provar-ho. ¿Quina esperança ho movia 
tot? Al capdavall de l’any, se n'haurien 
acomplert trenta de postguerra.
¿Val a dir que no trigà gaire a presentar-
se la recessió? Algunes col·leccions edito-
rials deixaren d'ésser publicades, algunes 
empreses culturals sofriren grans sotra-
gades i d’altres cessaren del tot en llur 
activitat. També la decepció i també la 
malfiança s’instal·laren entre nosaltres, en-
tre el petit i canviat univers de la cultura 
catalana. Així érem com els de tot arreu, 
ciutadans d’un món desassossegat i que 
feia com si ja en tornés, de la llibertat 
a la qual nosaltres encara havíem d’anar. 
Planificàvem, però en petit. Demanàvem 
i denunciàvem, però sense la força, en-
cara, d'exigir. I ja hom no volia exigir-se, 
sinó «normalitzar-se». Mancaven set anys 
de purgatori, xifra màgica de la història.
Rellegeixo el primer «Punt i seguit»: 
Llengua catalana i coordinació cultural. 
M’adono que la preocupació que l’escrit, 
en el seu estil caut (propi de l’època), re-
vela és la mateixa d'avui, i que només 
caldria canviar els mots (alguns) per uns 
altres, i podria passar per un text actual, 
adreçat a la problemàtica d’avui. Veig que 
ara som més contundents, més clars, més 
impacients. I em pregunto: ¿No podria 
ésser que, al capdavall, tinguéssim més 
motius de preocupació avui que no pas 
aleshores? Perquè, sigui com vulgui, han 
passat deu anys... — JOAN TRIADÜ.


