
Aquest treball, un dels rebuts per «Serra d'Or» en resposta a la 
seva «crida als escriptors joves», fou escollit, pel jurat encarregat 
de fer-ne la tria, entre els que es presentaven a l'opció b (avalua-
ció d’una obra catalana del segle XX).

TA NOSTRA REVISTA I TA NOVA REVISTA
DUES PUBLIOCIOHS DE EEXHJ CATALÀ A MÈXIC

per Glòria Casals i Nogués

Dues mil quatre-centes fitxes aproxima-
dament són el resultat del buidat d'a-
questes revistes aparegudes a Ciutat de 
Mèxic entre el 15 de gener del 1946 i 
l’octubre del 1958. Amb poques irregu-
laritats en la periodicitat, si tenim en 
compte les circumstàncies, sortiren se- 
tanta-cinc números de «La Nostra Re-
vista» i trenta-tres de «La Nova Revis-
ta», xifres prou reveladores de llurs 
prestigi i solvència. La primera fou 
fruit de l’entusiasme i la capacitat de 
convocatòria del seu fundador i direc-
tor, Avel·lí Artís i Balaguer (1881-1954). 
A la seva mort, el seu fill Avel·lí Artís 
i Gener, «Tísner», reprengué la tasca 
iniciada pel pare amb «La Nova Revis-
ta», continuadora fidel de la voluntat 
i dels esquemes culturals i polítics al 
servei de l’esperit català exiliat que in-
formaven aquella primera publicació. 
La motivació inicial del naixement de 
la revista, la trobem a l’article que Ar-
tís i Balaguer dedicà a la Conferència 
Nacional Catalana:1 la necessitat de 
tirar endavant un òrgan de comunica-
ció entre els exiliats, obert a tothom, 
fos quina fos la seva ideologia i la seva 
posició intel·lectual i social, mentre es 
mantingués dintre els límits elemen-
tals de la democràcia, el nacionalisme 
i el bon gust. Paral·lelament, la revista 
havia de reflectir la tasca que els cata-
lans portaven a terme a Mèxic en con-
cret i a Amèrica i a Europa en general, 
testimoni de la voluntat de sobreviure 
culturalment a desgrat de la persecució.

La presentació d’ambdues revistes so-

1- «La Nostra Revista», VII (1953), núm. 67-72, 
Pagines 65-67.

frí alts i baixos freqüents deguts a fac-
tors econòmics. Així, la qualitat del pa-
per i de la cartolina de les cobertes 
varià ostensiblement de l'una a l’altra; 
la sobrietat i l’elegància clàssiques de 
la primera, a la manera de les publica-
cions catalanes d’abans del 36 («La Re-
vista», «Revista de Catalunya»), cedí el 
pas a una presentació no tan austera 
i més d’acord amb els temps: fotogra-
fies, colors, tipografia diversa, etc. Els 
canvis que «Tísner» hi introduí obeïren, 
a part la modernitat que s'imposava, a 
Tintent de recuperar un públic que des-
prés de tants anys d’exili s’anava desen-
tenent del compromís moral (i econò-
mic) que havia contret els primers 
anys.

Des d’un punt de vista sociològic, és in-
teressant de comprovar el procés sofert 
per ambdues revistes, procés idèntic a 
l’experimentat per la totalitat de les pu-
blicacions d’exili. Dels primers números 
—ens explicava «Tísner»—, se’n tiraren 
uns 15.000 exemplars, tiratge admirable 
fins i tot actualment. Un gran esforç 
econòmic per part d’Artís i Balaguer 
(el qual en més d’una ocasió tragué de 
la seva butxaca els diners per a pagar 
l’edició) possibilità aquestes xifres ini-
cials, car la revista es repartia gratuï-
tament entre els socis i simpatitzants 
d’organismes culturals catalans,, els 
compradors de la llibreria propietat 
d’Artís, els centres catalans d’Amèrica 
i d’Europa, etc. D’aquesta manera ana-
va fent prendre consciència a la gent 
de la necessitat moral de subscriure- 
s’hi, perquè la situació, que inicialment 
es preveia curta, s’allargava escandalo-
sament. Fou d’aquesta manera que s’a-

conseguiren els subscriptors i els co-
merciants que hi anunciaven llurs pro-
ductes. La major part d’aquests anun-
ciants eren catalans o representants 
d’entitats catalanes a Mèxic que, ultra 
la funció privativa de la publicitat 
—vendre més i adquirir nova cliente-
la—, veien en la propaganda l’element 
a l’abast, l’únic tal vegada, per a ex-
pressar un sentiment patriòtic. La pu-
blicitat, doncs, ingènua i una mica car-
rinclona, contribuí amb efectivitat real 
a crear un clima de «normalitat», de 
«quotidianitat» en els nuclis d’exiliats: 
quan s’hi anunciaven tortells de cabell 
d’àngel i plats de crema es feia alguna 
cosa més que vendre.

Ambdues publicacions poden ésser de-
finides com a revistes «culturals» en el 
sentit més ampli del mot, si bé la crea-
ció literària hi tenia un paper impor-
tant. El material hi apareixia dividit 
en dues parts: l’una dedicada única-
ment a la creació i una segona desti-
nada a la divulgació de notícies i fets 
diversos esdevinguts a la Península o a 
qualsevol altre país. La part de creació 
solia tenir sempre la mateixa distri-
bució: un assaig filosòfico-ètic sobre 
l’exili i les seves causes i conseqüèn-
cies, un assaig de tipus cultural —cien-
tífic o literari—, un article polític sobre 
tema de guerra —guerra espanyola o 
mundial— o sobre tema sociològic, uns 
poemes i un conte o una narració cur-
ta. A aquest cos, cal afegir-hi la repro-
ducció d’uns fragments d’autors diver-
sos que, directament o indirecta, fan 
referència a la situació de Catalunya 
o a la situació de l’exiliat. En là lí-
nia dels apotegmes més tradicionals,
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En una 
primera 
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començament 
d’un article 
de Manuel 
Serra i Moret.

Del caràcter

MOTIVACIÓ.—Quan hom no espera res 
—més ben dit, quan hom espera greu-
ges i urpades— el present d’una bona 

paraula ve tan de nou, que hom no se’n sap 
avenir i cal parar esment i escoltar amb aten-
ció o llegir i rellegir diverses vegades la insòlita 
nova per tal d’assegurar-se que els ulls no ens 
fan pampallugues, és el que ens passava quan 
llegíem algunes publicacions catalanes de Mè-
xic durant la nostra estada en aquelles terres 
generoses, i d’una manera molt particular en 
llegir el número de setembre de La No s t r a 
Rev is t a, on l’abnegat i admirable Avelí Artís 
ens adreçava una salutació cordial i profun-
dament humana.

Hem de confessar que la salutació ens va 
sorprendre i que l’havem rellegida i remugada 
per poder-ne extreure tot el seu sentit. Res no 
convida tant a la humilitat i a la serena intros-
pecció com l’oferiment d’una amistat pura, com 
la incitació a la rectitud i a la cooperació des-
interessada. I quan el que us crida és un exem-
ple de fortitud i de perseverança indòmites, 
quan la veu amiga és la de l’Avelí Artís, que 
declara públicament que no ens coneix perso-
nalment, i que mai no ha tingut interès a co- 
nèixer-nos en el terreny particular, aleshores cal 
que ens disposem a correspondre la gentilesa, 
no pas amb una amable condescendència, com 
si les paraules proferides fossin de vulgar pro-
tocol o fossin la proclamació d’un fet univer-
salment conegut i acceptat. No, amic Artís: els 
vostres generosos conceptes no són una veritat 
axiomàtica que ningú no rebati. A Mèxic ma-
teix ha sortit l’esperada deprecació. Posat a la 
balança, però, el bo i el doient, hom no pot 
estar queixós de la collita. El balanç és franca-
ment favorable.

I és tot, i és més del que podíem esperar. No 
tothom troba el gaudi d’una tan bona fortuna. 
Perquè —això sí que podem assegurar-ho— 
si el balanç ens hagués estat advers, seguiríem 
de la mateixa manera la nostra ruta i dona-

ríem el mateix rendiment. Hi ha lleis que es 
compleixen de faisó inexorable. Alguns —l’A-
velí Artís n’és un exemple colpidor— fan la 
mateixa tasca quan són verdes que quan són 
madures. Si diferència hi ha, és que lleven més 
fruit quan més dura és la terra i més eixuta 
està l’atmosfera. Són com les sarments, les oli-
veres o els ametllers dels nostres roquissars. Al-
tres, són com els llimacs i viuen de la brutícia. 
Quan ells prosperen, encara que l’ambient 
s’ompleni de crits i d’eufòria, ja cal que enco-
maneu l’ànima a Déu. Us vindrà l’ensulsiada i 
el treball de molts anys serà esbandit. Així 
anem tots plegats, a tomballons, perdent en 
una audàcia, en una actitud, tot el que s’havia 
apilat pacientment, recollint les engrunes. I és 
justament en el vell símbol de la tela de Pe- 
nèpole, en aquest incessant fer i desfer, que 
rau el més inexplicable i el més recòndit secret 
de la vida.

TESI.—Les generacions que ens precediren 
van fer un gran descobriment: Cata-
lunya. Qui ho havia de dir! La gent la 

portava dintre, la usava, se’n servia, però no la 
sentia. De sobte, un corrent universal d’huma-
nisme, una infusió de sentiment i de raó, va 
desvetllar la sensibilitat dels catalans. Si hi 
havia una causa justa, si podia fundar-se una 
fe, Catalunya, el tresor malversat, la llum es-
morteïda, oferia tots els alicients, totes les satis-
faccions. Revitalitzar-la, remodelar-la, era una 
empresa temptadora, al·lucinant. La flor dels 
nostres homes, el millor del nostre intel·lecte, 
va consagrar-se a aquesta tasca, espiritualment 
remunerativa. Eren com la saba de les plan-
tes, com el llevat de la farina, com el ferment 
d’integració de tota substància en teixit i mus-
culatura vitals. Catalunya va tornar a ser, i es 
féu present en consciència i en forma.

El fenomen tenia una transcendència superior 
al de l’aparició d’una modalitat sensitiva, d’una 
expressió de l’ànima incessant. Era també queL

de la Calma». Amb el temps, aquesta 
pàgina es convertí en l’element de re-
ferència per a saber o recordar si un 
número s’havia comprat o llegit. El fet 
és alguna cosa més que anècdota: és 
indicatiu de la progressiva pèrdua de 
«memòria» sobre la raó de l’exili. M’ex-
plico: no es tracta ni de menysprear 
la secció de «Tísner» ni d’acusar ningú; 
simplement, voldria valorar unes acti-
tuds en el punt just. Després dels pri-
mers anys incerts i difícils en els di-
ferents països que els acolliren, els 
catalans reconstruïren llurs vides im- 
mersos de ple en aquells ambients 
nous: molts s’hi van casar i hi van te-
nir fills que assistiren a les escoles es-
tatals; el treball, malgrat les dificultats 
de tipus lingüístic, ètnic, espiritual, etc., 
els era reconegut i retribuït amb gene-
rositat. A més, eren lliures. La capacitat 
de resistència de l’individu és limitada 
i encara ho és més si d’ell depèn una 
família. Per tant, és lògic i absoluta-
ment humà i comprensible que els exi-
liats, a poc a poc, es convertissin en 
emigrants en el sentit més pur del mot 
i que anessin deixant de banda aque-
lles reunions, cantades, conferències i 
publicacions que en uns primers anys 
de desconcert foren els únics punts de 
referència respecte a Catalunya. El res-
sentiment, l'odi, no s’esborraren, per-
què hauria estat la negació d’una deci-
sió presa a favor de la llibertat; es 
diluïren, sí, la sensació de fracàs i l’es-
perança d’un retorn immediat.

La secció «Crònica» és una mena de 
calaix de sastre on podem trobar infor-
mació valuosíssima d'aquests anys no 
tan sols referida a Mèxic, sinó a Amè-
rica i a Europa i, de manera especial, 
a Catalunya. Algunes rúbriques fixes 
com «La vida a la Catalunya subjuga-
da», «Noticiari general de l’interior», 
«Panorama polític», «L’economia ultra- 
dirigida», etc., ens ofereixen notícies 
que arribaven directament de la Penín-
sula a través de cartes de familiars i 
amics. El bagatge informatiu d’aquestes 
seccions és impressionant i la consulta 
n’és imprescindible a l’hora de tractar 
aquests anys, car, per raons òbvies, no

aquests fragments actuen com a mani-
fest d'una determinada visió política i 
social. Recordeu les sentències de la 
«Revista de Catalunya» que, a partir 
del 1938, ultra donar-ne la pauta de 
lectura, servien per a animar els lec-

tors a no perdre l’esperança en un fu-
tur immediat (?). El límit entre la 
creació i la segona part, anomenada 
genèricament «Crònica», era marcat per 
una pàgina humorístico-anecdòtica a 
càrrec de «Tísner», rubricada «El Pla
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Fotos 
d’indrets 
significatius 
a la coberta.

El primer 
número de 

«La Nova 
Revista».

foren enregistrats degudament a Ca-
talunya.

Totes dues publicacions constitueixen 
un bloc homogeni (el canvi de nom fou 
totalment fortuït i es degué a qüestions 
administratives), fins a tal punt que 
podem parlar d’una primera etapa di-
rigida per Artís i Balaguer i d’una se-
gona dirigida per Artís i Gener. Si bé, 
per ésser la primera, «La Nostra Revis-
ta» té un valor documental més gran, 
també cal reconèixer que la publicació 
pateix massa d’eclecticisme, tant polític 
com estètic. A les seves pàgines apareix 
tot allò —bo o dolent— que traspuï 
catalanitat, sense haver-ho passat pel 
sedàs del rigor qualitatiu. «La Nova 
Revista» (1955-1958) superà, en part, 
aquesta mancança gràcies al fet que 
els col·laboradors eren, per regla gene-
ral, més joves, com a tals havien vis-
cut el problema i s’havien integrat més 
fàcilment —en la mesura del possible— 
a la nova vida. D’aquí també les dife-
rències quant a combativitat política 
entre les dues etapes: a «La Nostra 
Revista» predomina la política en un 
sentit molt ampli (cal no oblidar que 
el 1946 el món bategava encara sota la 
immediatesa de la segona gran guerra), 
amb llicències imaginatives a d’altres 
camps —literatura, plàstica, música— 

cada vegada més freqüents. «La Nova 
Revista» és més un «magazine», divers 
en els continguts, rigorós en la selecció 
del material i més objectiu en els cri-
teris.

Els treballs procedien dels diferents 
països en els quals hi havia catalans 
i també de la Península, aquests sense 
signar o amb pseudònims. Entre els 
col·laboradors més assidus destacaríem 
Rafael Tasis, Antoni Rovira i Virgili, 
Manuel Serra i Moret, Pere Bosch i 
Gimpera, Vicenç Guarner, Vicenç Riera 
i Llorca, Agustí Bartra, Artur Bladé i 
Desumvila i Miquel Ferrer.

Totes dues publicacions foren grans 
fracassos econòmics salvats per la vo-
luntat i la butxaca dels Artís i d’alguns 
—pocs— col·laboradors. A la desapari-
ció definitiva, hi contribuïren, però, 
d’altres factors conseqüència de la con-
versió de l'exili en emigració. Cal es-
mentar, en primer lloc, la proliferació 
de revistes en català no tan sols a 
Mèxic sinó a tot Amèrica. «La Nostra 
Revista» sortí quan «Quaderns de l'Exi-
li» (1943-1947) i «Lletres» (1944-1948) ja 
gairebé morien, la qual cosa significà 
més interès per part de lectors i comer-
ciants. «La Nova Revista», en canvi, va 
haver de compartir públic i anunciants 

amb moltes d’altres publicacions. Un 
altre fet ben palès és el progressiu re- 
agrupament dels exiliats sota banderes 
polítiques pròpies i, per tant, la diver-
sificació d’interessos en aquells òrgans 
d’expressió més adients amb llurs res-
pectives filiacions.

La premsa catalana a l’exili és un més 
dels grans blocs de la nostra història 
que cal recuperar, buidar i estudiar. La 
tasca dels exiliats per mantenir i po-
tenciar la llengua i la cultura catalanes 
no ha estat encara valorada en allò que 
val perquè, si bé la frase tan coneguda 
«el 1939 Catalunya s’exilià»2 no em 
sembla gaire afortunada, pel que su-
posa de negació de la tasca clandestina 
dels nostres intel·lectuals, és ben evi-
dent que el gruix de la nostra cultura 
durant molts anys estigué desplaçat 
—en el sentit geogràfic del mot— i 
fou mantingut arreu del món pels exi-
liats, que feren de la nostra llengua 
l’instrument de recuperació d’una na-
cionalitat perduda.

GLÒRIA CASALS I NOGUÉS

2. J. Nav ar r o i Co s t a  be l l a , Carta a un descone-
gut i admirat amic, «La Nostra Revista», III 
(1948), núm. 26, pp. 51-52.
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