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Dotze volums. Dotze. Publi-
cats en sis anys. Sis. Els anys
de la crisi que han trasbal-

sat les nostres vides. Però el dalta-
baix que ara patim no és res com-
parat amb el drama de la guerra i
l’exili que van marcar l’existència
d’Artur Bladé i Desumvila (1907-
1995), que tot i haver-se iniciat en
el periodisme abans del conflicte
bèl·lic va ser en creuar la ratlla
quan es va convertir en escriptor.
I ja no va parar. La seva prolífica
producció memorialística, dieta-
rística, com a biògraf, historiador
i poeta és la que ha aconseguit
aplegar l’editorial Cossetània, de
Valls. Una autèntica heroïcitat. I
encara no hi ha pogut entrar tot:
n’ha quedat fora el periodisme i al-
gunes textos inèdits que el fill se-
gueix recuperant.

“Tenia una curiositat univer-
sal, una memòria d’elefant, i llegir
i escriure era la seva manera de
viure”, segons explicava aquesta
setmana el seu fill Artur Bladé i
Font en la presentació a Òmnium
del llibre que tanca l’Obra Comple-
ta, concebuda per Xavier Garcia,
biògraf de l’escriptor i bladerià
conspicu. L’acte el va organitzar
l’escriptor Genís Sinca, últim pre-
mi Josep Pla (entre els bladerians
està prohibit dir-ho, però per situ-
ar el lector és útil: a Bladé se’l co-
neix com el Pla del sud), i el va
cloure la música de Montserrat
Castellà amb una peça preciosa,
La lliçó de l’Ebre, cantada a cape-
lla i composta a partir de textos

ELS LLIBRES
I LES COSES
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enllaçats d’autors ebrencs: Sebas-
tià Juan Arbó, Gerard Vergés, Je-
sús Moncada, Andreu Carranza
–“Sempre s’ha dit el que riu té
moltes picardies i els hòmens mai
són el que semblen”– i molts d’al-
tres, per acabar amb Bladé: “De
manera que el riu és el millor mes-
tre que tenim, i així és com dona-
rem a la vida moderna, minada de
violències i injustícies, una lliçó

que li és molt necessària: la lliçó de
les nostres aigües i l’exemple de la
tradició catalana”.

Les lliçons de Bladé són moltes
més. Com ha escrit Sam Abrams,
calladament, va mostrar-nos el
valor de la coherència, l’autoritat
moral i el compromís. I ho va fer
per lluitar contra l’oblit, al servei
de la llengua, la cultura i el país.
Amb una prosa alhora lírica i flui-
da, eficaç, va escriure sobre Fabra,
Rovira i Virgili i Pujols, sobre
l’Ebre, sobre llibres i, sempre, més
sobre els altres que sobre ell ma-
teix, perquè fins i tot en els dieta-
ris que clouen l’Obra Completa,
quotidians i transcendents, Bladé
no és al centre, és el cronista.✒
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OBRA COMPLETA
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El món sencer
d’Artur Bladé
i Desumvila
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“Només espero
la foscor dels teus braços”

Publicat l’any 1952, Presència
i record, de Rosa Leveroni
(1910–1985), està dividit en

onze seccions, precedides per tres
versos d’un dels Sonets del portu-
guès d’Elizabeth Barrett Brow-
ning: “And a voice said in mastery,
while I strove, / «Guess now who
holds thee?» –«Death», I said. But,
there, / The silver answer rang–,
«Not Death, but Love»”. La veu que
parla a la poeta anglesa és una de
força similar a la que guia la doble
pulsió lírica de la poeta de Cada-
qués. Amor i mort estructuren un
llibre de poemes indispensable,
guiat per una elegant subtilesa, on
l’emoció es confon tot sovint amb
els paisatges, coneguts o viatgers:
“Entre la boira / d’argent, aquella
nimfa / era més bella / encara. I
dins la tassa / l’aigua la feia seva”

(Estampes de Montpeller); “He fet
volar l’estel, / ben alt, del meu an-
hel, / i no l’has vist” (Haikais);
“Jardins volia, / i tremolor d’es-
trelles / en la nit clara. / Ara només
espero / la foscor dels teus braços”
(Amor); “El silenci revé... Lenta-
ment moren / els ressons de
l’acord. La dolça lluita / ens ha
tancat els ulls i, del misteri, / n’han
recollit un vel de melangia” (Ele-
gies del vel de la represa); “Respira
dolçament, amiga melangia, / po-
sa’m damunt el cor la teva mà tan
pia; l’angoixa passarà, la roentor
del crit, / i em poblaràs, fidel, la so-
litària nit (El somni a mig dir).✒
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[ 1 ] L’estiu que comença
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Planeta
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