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Clementina Arderiu
Clementina Arderiu
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Filla d'una família d'argenters, n'aprengué l'ofici i estudià
idiomes, música i piano. Gran afeccionada a la lectura,
publicà el seu primer poema el 1911, i poc després ja fou
inclosa en l'Antologia de poetes catalans d'avui de L'Avenç (1913) i en l'Antologia de poetes catalans
moderns d'Alexandre Plana (1914). El 1916 edità Cançons i elegies, que recollia textos escrits des
de 1913, i es casà amb Carles Riba, que l'orientà en la seva vocació literària i la introduí
definitivament en els cercles intel·lectuals. Junts viatjaren per Itàlia, Alemanya, França i Grècia,
prengueren una clara posició de compromís amb la República durant la guerra, cosa que els conduí
a l'exili el 1939, i al seu retorn a Catalunya van exercir un paper central a la resistència cultural.
Barcelona, 1889-1976. Poeta

Malgrat la importància de Riba en la vida de l'autora, des del punt de vista literari fou un altre
escriptor qui hi exercí una influència decisiva: Josep Carner, que entre altres coses, com sosté Enric
Bou "li forní un determinat model de composició, la cançó".
En els anys vint i trenta publicà L'alta llibertat (1916-1920) (1920) i Poemes (1936) -que aplegava els
dos primers llibres i un de nou, Cant i paraules-, col·laborà en nombroses publicacions periòdiques,
versionà textos de Rabindranath Tagore i participà activament en la vida sociocultural. Des de molt
aviat, com demostra la seva inclusió en Les noves valors de la poesia catalana de Joaquim Folguera
(1919), l'autora fou considerada un dels principals talents poètics del moment, i també la millor
poetessa del període i un model per a les escriptores més joves, ja que havia obert, segons Octavi
Saltor, "el camí a totes les efusions més íntimes, subjectives i diverses de la sensibilitat femenina".
El 1938 guanyà el Premi Joaquim Folguera amb Sempre i ara, publicat el 1946 i ampliat en l'edició
de 1952 de Poesies completes. Posteriorment aparegueren És a dir (1959, Premi Óssa Menor 1958 i
«Lletra d'Or» 1960), L'esperança encara (1969) i Obra poètica (1973), que recollia el conjunt d'una
producció estretament lligada a l'experiència vital -en la qual el fet de ser dona fou crucial- i presidida
per una poètica de ressons maragallians. L'amor, la fe, l'alegria, el cant, la condició femenina, el dolor,
l'angoixa, la tristesa, la por i la mort són els temes que, amb més o menys pes i amb tractaments
diferents segons el moment i les circumstàncies, dominen una poesia molt treballada, depurada i
mesurada en l'expressió del sentiment alhora que d'extraordinària força expressiva; una poesia que,
inicialment inscrivible en el moviment noucentista, el supera amb la incorporació d'elements de la
tradició catalana culta i popular, del simbolisme i de l'avantguarda.
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Tast de textos
Text
WEB: Obra digitalitzada
La Càtedra Màrius Torres recull les digitalitzacions de les obres poètiques de Clementina Arderiu.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/biblioteca/_autors/index.php?acr_autor=arde001
WEB: Manuscrits
Digitalització dels materials literaris de Clementina Arderiu conservats dins el llegat Riba - Arderiu
(Arxiu Nacional de Catalunya - Biblioteca de Catalunya). Al Corpus Literari Digital de la Càtedra
Màrius Torres.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/manuscrits/_autors/arde/index.php
WEB: Magisteri Teatre-Mag Poesia
Ampli recull de poemes de Cançons i elegies, L'alta llibertat, Cant i paraules, Sempre i ara, És a dir i
L'esperança encara.
http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/arderiu/index.html
WEB: Selecció de Poesia Catalana
Poemes 'Cançó manyaga', 'L'esperança encara' i 'Cançó de la bella confiança' (aquest darrer, també
traduït a l'anglès).
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/arderiu.htm
WEB: Antologia poètica
Recull de poemes de l'autora a la web d'Ainamar.
http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/dones/Arderiu/perfumArderiu.htm
WEB: 'El nom'
Un poema de l'autora al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_2.php?itinerari=11&tipus=1&subtipus=2&idpoema=259

Els lectors llegeixen
AUDIO: Núria Aupí llegeix 'Cançó manyaga', de Clementina Arderiu
http://soundcloud.com/lletra/can-manyaga-clementina-arderiu

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0004910.xml
WEB: A la Viquipèdia
Breu biografia, obra i enllaços sobre l'autora al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clementina_Arderiu

Bibliografia
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WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Arderiu+Clementina&sortdropdown=-&s
earchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aArderiu%2C+Clementina/aarderiu+clementina/1%2C2%2C68
%2CB/exact&FF=aarderiu+clementina+1889+1976&1%2C61%2C/indexsort=WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SClementina%20Arderiu__Orightresult__U
1?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Arderiu%2C+Clementina&f=author&action_search=Cerca&c=
Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=
hb
WEB: Articles sobre l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Arderiu%2C+Clementina&f=keyword&action_search=Cerca&c
=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of
=hb

Comentaris sobre l'autora
Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/arderiuc/
WEB: L'autora al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, obra i enllaços sobre Arderiu.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=17
WEB: Arderiu a Veus de dona
Pàgina dedicada a l'autora dins la web d'Ainamar. Inclou biografia, tast de textos i una selecció
d'enllaços.
http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/dones/Arderiu/superiorArderiu.htm
WEB: Poesia amable
Manel Castaño repassa la trajectòria poètica d'Arderiu. A El País (19/11/2013).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/19/quadern/1384864732_290439.html
PDF: Clementina es dirà sempre
Marta Pessarrodona reivindica la poesia d'Arderiu amb motiu de la publicació de Jo era en el cant.
Obra poètica. A l'Ara Llegim (08/06/2013).
http://projectetraces.uab.cat/tracesbd/ara/2013/ara_a2013m6d8p46sarallegim.pdf
PDF: La poesia d'una dona, a contraclaror
Maria Mercè Marçal analitza la condició de dona en l'obra de Clementina Arderiu. A Rels, 8 (hivern
2006).
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http://projectetraces.uab.cat/tracesbd/rels/2006/rels_a2006mhivernn8p61.pdf

Diversos
WEB: Creadora de goigs
Clementina Arderiu, com Jacint Verdaguer, Josep Carner o Guerau de Liost, també va conrear
aquest subgènere, creant esplèndides peces.
http://www.ribes.org/galeria/goigs/expogoig_part_ter_3.htm

Propostes didàctiques
Interacció
WEB: Interacció multimèdia d''El nom'
El web Viu la poesia presenta una activitat interactiva d'aquest poema.
http://viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=11&idpoema=259&ind=1
0

Text
WEB: Activitats per treballar 'El nom'
Un poema amb propostes al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_6.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=11&idpoema=259
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