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Nom: Jordi Arb9nes Montull
Naixen9a: A Baz-ce.lona, al carrer de Cortines, el 17 de juliol de 1929

L'arribada: Vaig arribar a Buenos Aires l'any 1956, per casar-me
Procedencia: Venia deIs Pad aos Catalans, després d 'una breu estada a Londres.
Activitats abanas La cone íxenca d'algunes de' les personalitats más fermes del nos-

tre món cultural esperona el ¡neu afany de lluita - de lluita clandestina, és
cIar - per la recuperació de les valors més elementals de la nostra essencia
col.lectiva. Aixo s'esdevingué cap al 1950. Previament vaig assistir a una mena
de curs de catala, ~ue d'una manera a mical dicta a un petit gl~p el malaguanyat
professor .~ntoni Jaume, car al col.legi ora vaig aprendre de llegir i eacr Iur e,
el Col.legi Pelayo del carrer Portal Nou , només ens f'eien llegir en cataLa un
ccp per set:nana i, encar-a, només durant els primers anys de la Guerra.

ctivitats a America: Escrid, dirigeixo alg-unes obres.ts6.trals catalanes, faig tra-'
duccions de l'angles al catala par a ed í,tor-ials ele cas.a no str-a, col v Laboz-o a
les revistes "Catalunya" (avui a.esapareguda) i "R~b8u~girr:ent" de Buenos Aires.
Faig com una mena' de corresponsalia pez- El I'Serra d 'er", en pub'lí.co esporadica-
ment qua Lque article. Integro el grup fUYla.aa.Úrd 'Obra C1,;.ltur-a.lCatala.na i formo
part del Patronat deLe J'ocs lt110rals cie 1El.Idengua C&-G&lé:TIac.e l'Argentina. De
más a més, miro de gua1'lyar-me la vicia.

El país de l'esidencia: J;.¡'ArgentinFlno assoleix de capt Ivarsaae, i no m 'hi sento ar-
relato ldxo no vol d.i:r'1118 no roir:i:de penetrar-la. M'interessen els escriptors,
els plastics, els m1sics argentina que d'alguna manera tradueixen els corrents
renovadors que sommouen les'pregoneses de l'Ameriea Llatina d'un cap a l'altre.

lilllerica:Cree en l'.America que ha comen9at de créixer un 00p tallat el cordó umbi-
lical que la tenia afermada a un passat colonialista, fO¡3 lluin 'fos l'origen del
cordó.

1.1tres catalans d 'América: Iv1'hafrapat la ferma personali tat del genial grayador
Pompeu Audivert i d'h. Nadal i Mallol (director de la revista "Ressorgiment"
durant 56 anys ininterromputs), admiro, l-Iobra d'homes com lfeseriptor Pere Mas
'i Parera, el pintor Nioolau Rubió, i em sento identificat amb tots aquells
catalans residents que es mantenen fidels a llurs ideals de llibertat i justi-
cia i al servei de la seva patria~

Catalunya ahir: Un :país en hrega constant per la seya' su:¡;;ervivencia.
Catalunya dema: En la mesura que els catalans d'avui sabrem assumir la res~onsabi-

litat que comporta el moment historie que ens ha :pertoeat de viure, podrem
e~perar que la Catalunya de dema sigui la concreció delsideals més alts deIs
homes que ens han precedit en aquesta lluita incessant a través deIs temps.

El retorn: Es una esperan9a que m'abrusa talment una brasa viva.

Bez-nal (Bs. As. )',gener 1972


