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Joc nou

La guerra i l’exili

U
na de les
mancances
més greus
que té aquest
país és la d’u-

na col·lecció de llibres de
butxaca o similar on els lec-
tors, estudiants o no, pu-
guin trobar tots els títols
ben editats de la nostra lite-
ratura. Que avui el lector
comú s’hagi de trencar el
cap per trobar un exemplar
de les novel·les de Blai
Bonet, posem per cas, i la
llista de noms i títols podria
multiplicar-se, és una insu-
ficiència important que fa
dubtar de l’eficàcia d’una
política cultural general.
Que per trobar un exemplar
de Míster Evasió o Els joves
s’hagi de recórrer a l’atzar
de les llibreries de vell és
una vergonya. A la majoria
de llengües el lector sap que
té una col·lecció que recull
els clàssics, que inclou els
clàssics moderns, però nos-
altres no la tenim. Norma-
litzar vol dir alguna cosa
més que fer arribar les
noves tecnologies o els se-
nyals audiovisuals als llocs
més apartats.

Per això no és estrany que
noms com el d’Artur Bladé i
Desumvilla sigui gairebé
desconegut pel gran públic.
Un altre exili que ha de
patir, i aquest cop per culpa
de la descurança democrà-
tica. Per això, també, un lli-
bret com el que acaba d’edi-
tar Publicacions de l’Abadia

de Montserrat, en la seva
Biblioteca Serra d’Or, Ver-
sos de la guerra i de l’exili, a
cura de Joan Maria Pujals,
pot significar un retroba-
ment amb els lectors, que ja
va començar Cossetània
Edicions quan va publicar,
en ocasió de la celebració
del centenari del naixement
d’Artur Bladé, dues obres
d’aquest autor de les Terres
de l’Ebre: Benissanet / Gent
de la Ribera d’Ebre i L’exili-
ada. En el primer hi trobem
la tradició dels grans me-
morialistes catalans, i el
nom d’Artur Bladé es posa
al costat d’escriptors com
ara Gaziel, Sagarra i Pla, i
en el segon hi ha el relat tes-
timonial del final de la Guer-
ra Civil, en forma de dietari.

Versos de la guerra i de
l’exili serveix de curta pre-
sentació de l’autor i de res-
cat d’uns poemes inèdits,
igualment testimonials. Un
altre exemple de com la
guerra i l’exili han marcat
de manera important la li-
teratura contemporània ca-
talana. Tot i la feina de Julià
Guillamon en aquest camp,
Joan Maria Pujals escriu
que “encara està per desco-
brir i per valorar, en la seva
justa mesura, tota la ri-
quesa vital i creativa dels
autors que, després de la
derrota de la República el
1939, han d’emprendre un
viatge forçós a la recerca de
la supervivència física,
moral i artística, lluny de
Catalunya”.

tols indiquen prou clara-
ment. Per exemple, La mort
témil formes, Sirenes iMont-
serrat 1938, en què trobem
el monestir convertir en hos-
pital de guerra i l’experiència
de l’atenció als ferits. Pujals
explica al text preliminar
que, torno a dir, pot servir de

Artur Bladé és un nom poc conegut pel gran públic ● Va ser un dels milers
d’exiliats que van marxar després de la Guerra Civil ● Ara podem llegir el
seu poemari inèdit ‘Versos de la guerra i de l’exili’ ● Per: Emili Teixidor

No tenim
una col·lecció
que reculli els
clàssics moderns
catalans

Des de la majoria dels
indicadors estructu-
rals, en la modernor
l’aristotelisme sembla

haver guanyat definitivament
la partida al platonisme. La
fragmentació, la falta de verte-
bració simbòlica i iconogràfica
de les estructures dels ele-
ments cognitius és efecte i al-
hora es retroalimenta com a
causa de la dispersió conceptu-
al del món. La imatge de les ciu-

tats, reconeixibles en d’altres
temps, deutores d’un perfil em-
blemàtic on la plaça, el riu, el
campanar i el castell jugaven
un paper distintiu determi-
nant, era un senyal d’identitat
irrenunciable. Ara totes les ciu-
tats són iguals, i a més, encara
que no ho fossin, la mida i la
dispersió les fan inabastables.

Podem dir el mateix de les
cerimònies, dels ritus, de la
manera d’ordenar i conservar

els fets històrics, dels sistemes
socials, científics i artístics, del
productes de la tecnologia. Tot
plegat ho mostra en termes in-
equívocs. Però potser és tan
sols un canvi d’escala, una pèr-
dua transitòria d’imatge, i la
consecució d’eines d’anàlisi i
de coneixement adequades a
les noves exigències, més àm-
plies i profundes, durà al des-
cobriment d’un nou, insospi-
tat, prodigiós model platònic.

Ara totes
les ciutats
són iguals,
la mida i
la dispersió
les fan ina-
bastables

Illes perdudes

Artur Bladé Desumvila va viure exiliat a Montpeller i Mèxic. SP

Miquel
de Palol

La imatge
del món

petita biografia de l’autor, de
presentació al gran públic de
la seva figura i la peripècia
vital i literària, explica, dic,
com ha disposat dels poemes
com van ser presentats als
Jocs Florals de Santiago de
Xile, que presidia l’actriu
Margarida Xirgu, amb Xavi-
er Benguerel de secretari, i
tot de detalls més.

En llegir els versos, el lector
sent com “passa com un
vent desolat, l’exili, per de-
fora les quatre parets de la
cambra estranya” i què vol
dir “viure sempre a precari”.
Tot això per ser culpable
“només d’haver estimat la
teva terra”. “Captaires igno-
rats que no trobem cap
porta / viatgers esperant en
una via morta / que arribi
l’únic tren al Mal Incone-
gut”. Una recuperació que
és un acte de justícia.

aparegudes en alguna revista
o reproduïdes per ell mateix
en algun dels seus llibres.

Gràcies a la col·laboració
del seu fill, s’han pogut iden-
tificar, entre els papers de
l’arxiu de l’escriptor, poemes
de l’etapade l’exili.És unapo-
esia testimonial, com els tí-

Artur Bladè va viure
aquesta experiència a Mont-
peller i després a Mèxic, fins
a la seva tornada el 1961.
L’autor no va publicar en
vida cap llibre de poemes, o
sigui que ens trobem davant
d’un material inèdit, excepte
unes poques composicions
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