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En el centenari del naixement d’Artur Bladé Desumvila

Terres de
l’Ebre des
de l’exili

A
mb motiu del cen-
tenari del naixe-
ment d’Artur
Bladé i Desumvila
(1907-1995) ja

han sortit els dos primers vo-
lums d’unes obres completes
que constaran d’onze volums,
segons Xavier Garcia ens anun-
cia a la seva introducció, Cicle
de la terra natal I –Benissanet
i Gent de la Ribera d’Ebre–, i
Cicle de l’exili I –L’exiliada–, en
acurades edicions de Cossetà-
nia Edicions. A més, les Publi-
cacions de l’Abadia de Mont-
serrat han publicat una obra
inèdita que recull la faceta
menys coneguda de l’escriptor,
la de poeta: Versos de la guerra
i de l’exili, amb una edició a
cura de Joan Maria Pujals i un
pròleg d’Antoni Rovira i Virgili,
recuperat d’una obra de Bladé
perduda, De la guerra dels
meus trenta anys de 1938.

D’aquesta manera, el lector
té a l’abast obres ben valorades
d’un escriptor prolífic, que tin-
gué, com Pla, el que ell mateix
anomena “la mania d’escriure”.
Va tenir una vida difícil, d’exili-
at, primer a França i posterior-
ment a Mèxic, que va fer que la
seva obra es publiqués a fora o,
a Catalunya, en diverses edito-
rials, i es trobés, així, dispersa i,
generalment, exhaurida.

Bladé, nascut en un poble de la
Ribera d’Ebre, Benissanet, ca-
talanista i home compromès,
s’hagué d’enfrontar amb els es-
deveniments cabdals del segle
passat, dues guerres i un llarg
exili, la qual cosa el va arrosse-
gar a una vida atzarosa, com
ho va ser, lògicament, la redac-
ció i publicació de la seva obra

deix a una harmonia que neix
d’una mirada que, des de la llu-
nyania, contempla el món per-
dut, amb amor i enyorança.
L’autor ens informa, d’entrada,
que el seu poble va ser dura-
ment castigat per la Guerra
Civil i que les bombes hi cai-
gueren i van destruir els seus
edificis més importants. A més
va ser una vila dominada alter-
nativament pels uns i pels al-
tres, i això tingué les conse-
qüències que es poden fàcil-
ment imaginar i un centenar
d’habitants s’hagueren d’exili-
ar. Aquesta és només una in-
formació que no pesa en la des-
cripció, perquè el lector hi tro-
barà sobretot l’evocació amable
i detallada de la manera de
viure d’un poble i, també, de la
seva gent. Aquesta perspectiva
benvolent el pot agermanar
amb Joan Perucho que el valo-
rava i que ha escrit de Bladé:
“No crec que hi hagi home més
compenetrat amb el paisatge i
les estructures naturals del
país que Artur Bladé”.

Si la memòria és selectiva, Bladé,
a l’hora d’escriure, només re-
corda el que estima, la qual
cosa ens pot explicar la pers-
pectiva afectuosa a l’hora de
presentar aquest món i la seva
gent, ben lluny de la malícia de
Pla. Ho podem comprovar en
l’evocació diferent de l’esta-
ment decisiu dels pagesos, que
Bladé presenta com homes de
gran seny, un seny que no tin-
gueren els nostres comtes reis,
segons destaca. Descriu,
també, les qualitats morals
d’uns homes que han creat la
terra que habiten amb el seu
esforç i voluntat, perquè Bladé

també evoca les qualitats mo-
rals dels habitants d’aquestes
terres, unes terres que gene-
ralment des del centralisme de
Barcelona s’ha ignorat i fins i
tot menystingut.

Resulta tan interessant com ins-
tructiu observar la importància
que tingué, per als habitants
d’aquest territori, l’Ebre, al qual
deuen, de fet, la seva riquesa
–semblant al cas d’Egipte amb
el Nil–, una rica agricultura mi-
nuciosament evocada. I l’Ebre
era, també, quan no hi havia
carreteres, un gran camí, per
on navegaven els llaguts amb
gent i mercaderies, com també
ha evocat, en aquest cas a tra-
vés de la ficció, Jesús Montcada.
Bladé, a més, estableix una di-
ferència entre el pagès i el lla-
guter: conservador i calculador,
el primer, fatxenda i amb la mà
foradada, el segon. I conclou:
“Diguin el que vulguin, el cert és
que l’aigua, dolça o salada, té al-
guna virtut. Decanta possible-
ment a la imprevisió generosa i
a la llibertat”.

Escriptor competent i voca-
cional, la prosa de Bladé sap,
també, crear imatges suggeri-
dores, com la del pas a la nit
d’algun llagut, que pot recordar
el del Titanic, a escala, i el poble
de Benissanet, que sembla, a
l’estiu i a mitjanit, “blanc i can-
sat, cuit com un moniato”.

I és que la ironia també és
ben present en l’escriptura
d’aquests relats. Pel que fa a
Gent de la Ribera d’Ebre, Bladé
evoca les dedicacions més fre-
qüents dels seus habitants: ar-
tesans, pagesos i rodaires, amb
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i, com a exemple, el cas de
L’exiliada que, escrita el 1940,
hagué d’esperar trenta sis anys
per ser editada.

Si abans he esmentat el
nom de Pla és perquè, bàsica-
ment, Bladé és, com l’escrip-
tor empordanès, un memoria-
lista, un home que vol deixar
constància del món i de la gent
que va conèixer. En aquest
sentit, doncs, la literatura és
també per a Bladé una lluita
contra l’oblit.

El primer volum recull dues obres
estretament relacionades en les
quals Bladé evoca “la terra
natal”, el poble on va néixer i la
comarca de la qual forma part,
amb la gent que hi viu, la Ribe-
ra d’Ebre, aparentment sense

història i encara menys des de
Mèxic, on les va escriure, amb
grans dificultats per poder-se
documentar. En oposició a Se-
bastià Juan Arbó, també lligat a
les terres de l’Ebre, de les quals
ens ha donat una visió tràgica i
de gran duresa, la de Bladé es
caracteritza per una gran bon-
homia, per una visió sovint
idíl·lica, amb una escriptura
marcada per una contenció
clàssica, sota l’empara d’Hora-
ci, d’Hesíode..., models que més
d’una vegada cita, i el subtítol
de Benissanet, Els treballs i els
dies d’un poble de l’Ebre català
no fa més que confirmar-ho.

El qualificatiu de clàssic re-
sulta un dels més encertats per
definir aquests escrits, perquè
res hi és excessiu, tot hi ten-
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els noms i característiques d’al-
guns dels seus components
més destacats, homes que van
marcar amb la seva presència,
de vegades imponent, la infan-
tesa de l’autor, una infantesa
que sembla la saba de la qual
Bladé s’alimenta a l’exili, com
ho destaquen els mots de Ber-
nanos triats per encapçalar
l’obra, en els quals l’autor fran-
cès destaca la importància per-
manent de la infantesa, ali-
ment de tota la vida.

El segon volum inclou una de les
obres més interessants de
Bladé, una obra de lectura molt
recomanable, i encara més en
aquest moment en què es parla
tant de la memòria històrica i
han sortit tants llibres que s’hi
relacionen. A L’exiliada, Die-
tari de l’exili 1939-1940, Bladé
evoca el seu desterrament, a
través dels dietaris que va es-
criure quan el va viure. Aquí
s’arriba a un alè molt més dra-
màtic per la peripècia individu-
al i alhora col·lectiva que s’hi
evoca, de greus conseqüències
en la vida de l’autor, de les quals
ja se n’adona en trepitjar “la
ratlla invisible de l’expatriació.
Res no ho indica. Ni la terra ni
el cel que són iguals”.

Llavors comença per Bladé
un camí de despersonalització
amb pèrdues constants, de pà-
tria, de patrimoni i de família,
el de l’exili, de fet, amb una vida
precària, després del naufragi,
de vegades de gran duresa –als
camps de concentració–, d’al-
tres perillosa per la manca de
documentació, amb un futur
incert. A París i, posteriorment
a Montpeller, la ciutat més fa-
vorable per als exiliats, segons
ens informa, s’instal·la i es
troba amb refugiats amb pedi-
gree, que li fan costat. Com des-
taca, és “l’ànima col·lectiva el
que sosté l’anima individual, el
fort dona coratge al feble”. I
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d’entre aquests refugiats, des-
taca la figura de Rovira i Virgi-
li, treballador incansable a la bi-
blioteca, que Bladé també fre-
qüenta, i la de Francesc Pujols,
entre d’altres, de gran simpatia
i singular humanitat. Bladé de-
dicarà un llibre a tots dos i un
altre a Pompeu Fabra.

Pujols, autèntic homenot,
resumia així la seva vida d’exi-
liat: “Morim de renda”. I és que,
com destaca Bladé, els exiliats
ben aviat es van adonar de l’es-
cassa importància que tenien,
com insectes kafkians suscep-
tibles, així, de ser eliminats im-
punement: “Tots sabem que no
pintem res i ens sentim com els
insectes que s’emporta una
ventada, i ens fem encara més
petits del que som amb l’espe-
rança de passar desapercebuts.
No tenim altra opció”. És en
l’encertada i eficaç evocació
d’aquests homes de gran per-
sonalitat que l’estil de Bladé
ens pot recordar el que Pla
faria cèlebre. Moments difícils,
doncs, els evocats, que es trac-
ten de pal·liar amb lectures,
malgrat un desànim evident
per la situació viscuda, que es
preveu encara més fosca pels
esdeveniments històrics. Una
història a la qual el seu esdeve-
nidor es troba lligat de manera
estreta, en règim de llibertat vi-
gilada. Es tracta, doncs, d’una

situació particularment delica-
da que Bladé exposa sense
complaure’s excessivament en
la foscor, malgrat que s’hi afe-
geixen morts, el primer, Ale-
xandre Plana, el mestratge del
qual Pla sempre va reivindicar,
i la mort de Camil Companys,
el germà del president de la Ge-
neralitat, que es va suïcidar. I
per tot plegat, pel que explica i
per la manera com ho explica,
la lectura de L’exiliada resulta
del tot recomanable. Com des-
taca Bladé, cada època mor
amb els que l’han viscuda, però
viu en les pàgines que l’evo-
quen amb competència.

També resulta ben recoma-
nable la lectura dels poemes de
Bladé aplegats a Versos de la
guerra i l’exili, que ens apropen
a l’home, perquè es tracta de
poemes en els quals evoca la re-
alitat més immediata que li
tocà de viure, la guerra i l’exili.
Rovira i Virgili destaca que la
poètica de Bladé ens pot recor-
dar la de Walt Withman.

Pel que fa a la guerra, un tema
difícil i escassament tractat,
representa la mort, per exem-
ple a La mort té mil formes,
que es clou amb una imatge
pictòrica i escultòrica recur-
rent en Picasso, en Fenosa...:
“Mares absortes / mirant es
fills amb les pupil·les mortes”,
i a La guerra té els ulls blaus
evoca les nits de Barcelona,
amb els carrers blaus amb els
reflectors que vetllen la ciutat.
De fet, les transformacions
personals i les dels espais s’im-
posen i Montserrat ha esde-
vingut un hospital, perquè “el
món ha fet un gir”, Montser-
rat 1938. A l’exili, en canvi,
Catalunya es redueix a la cam-
bra on l’autor viu, Cambra
d’exili, amb l’esperança, però,
d’un retorn que, en el cas de
Bladé, va ser un motiu de con-
fiança permanent. I mentres-
tant, “una cambra pot resumir
tota una vida”.

La gala dels premis Max
s’hauria de fer a Barcelona

Els Goya de les arts escèniques

Fa uns dies es van atorgar a
Bilbao els premis Max i
com passa gairebé cada
any les arts escèniques ca-

talanes van obtenir una bona collita
de guardons. Amb independència
que un any determinat s’hagi pro-
duït un espectacle rellevant a altres
parts de l’Estat i amb independèn-
cia, també, de les particularitats del
sistema de votació d’aquest tipus de
premis que dissortadament no obli-
guen a una mínima distribució ter-
ritorial, és absolutament normal
que sigui així, perquè respon a la re-
alitat del sector. Madrid i Catalunya
representen la major part de la fac-
toria escènica estatal i en conse-
qüència es reparteixen el pastís any
rere any amb la intromissió, sem-
pre benvinguda, de la dansa flamen-
ca, arquetip d’una producció presti-
giada i amb una notòria circulació
pel conjunt del territori.

Els premis Max han esdevingut
amb el temps una mena de premis
Goya que acullen la sensibilitat ge-
neralitzada del sector de les arts
escèniques de manera força unàni-
me, fins al punt que té poc sentit
plantejar-se la necessitat d’organit-
zar esdeveniments similars amb
dimensió autonòmica. El teatre i la
dansa catalana en general viuen
amb normalitat aquests premis en
la mesura que reiteren el seu pres-
tigi i donen resposta a un mercat
natural que únicament es restrin-
geix per l’escassa capacitat de pro-
gramació dels teatres municipals.

Per a les principals produccions
escèniques catalanes les gires per
Espanya o les estades a Madrid
han estat històricament naturals,
malgrat que l’excés de protecció
que cada autonomia té respecte a
la producció pròpia redueixi l’ex-
tensió d’aquestes gires i les dificul-
ti progressivament. Es tracta
d’una problemàtica tècnica i eco-
nòmica que mai ha posat en qües-
tió la qualitat de la nostra produc-
ció ni les circumstàncies lingüísti-
ques o culturals que li són pròpies.

Cal que ens aturem en un detall con-
cret per analitzar la importància
d’aquestes raons tècniques i econò-
miques, perquè la seva consolidació
podria posar en perill la sostenibili-
tat i l’equilibri del nostre sistema te-
atral. Tret de meritòries excepcions
(Dagoll Dagom, Tricicle, T de Teatre
i La Cubana , per exemple), el tea-
tre català circula pel territori a cost
públic, és a dir, sense assumir cap
risc econòmic, de tal manera que
les seves gires descansen sobre el
pressupost dels teatres municipals.
No és estrany que les companyies
de cada comunitat tanquin files i
pressionin els seus respectius go-
verns per tal d’aconseguir la part
mes grossa possible dels pressupos-
tos que cada autonomia destina a
les programacions teatrals. Encara
que els espectacles catalans acos-
tumin a tenir una audiència impor-
tant, donat que els indicadors d’èxit

o fracàs qualitatiu i per descomptat
els d’ocupació no són d’utilització
prescriptiva, la circulació dels es-
pectacles catalans fora de Catalu-
nya és cada dia mes complicada. Cal
fer notar que passa el mateix a Ca-
talunya respecte de les programa-
cions foranes, estigmatitzades no
pas per raons d’origen o llengua,
sinó pels escassos forats que deixa
un mercat intern ple de productes
de tota mena.

La solució d’aquest problema passa
necessàriament per incentivar l’apa-
rició de nuclis de programació escè-
nica estables a altres llocs que no
sigui Madrid i Barcelona i, si és pos-
sible, amb una dimensió privada, és
a dir, amb una clara acceptació dels
riscos econòmics que això suposa.

A Catalunya cal comarcalitzar
el teatre, a Espanya cal reconstru-
ir de manera moderna i no colo-
nitzadora el que vam conèixer fa
anys amb el nom de teatro de pro-
vincias. Al final del que es tracta
és de guanyar públics i fer créixer
l’economia del sector, independit-
zant-la progressivament del pre-
domini dels pressupostos públics.

Els premis Max poden jugar un
paper important en aquest objec-
tiu. En primer lloc afrontant cer-
tes petites modificacions que li
permetin aportar valor econòmic
als espectacles seleccionats, in-
centivant la seva reprogramació o
limitant alguns guardons a espec-
tacles que encara estiguin en gira.
En segon lloc, ubicant-se de mane-
ra estable en una ciutat, de tal ma-
nera que les dinàmiques generals
que generin millorin la seva eficà-
cia. Òbviament Madrid i Barcelo-
na són els millors llocs possibles i
d’entre totes dues capitals, per
raons força objectives, Barcelona
és la més escaient per acollir-los.

L’equilibri entre produccions
públiques i privades, la diversitat
de tractaments escènics i el pes
emblemàtic que el sector té dins la
cultura catalana i espanyola ho
justifica sobradament. Certa-
ment, són premis per a la produc-
ció del conjunt de l’Estat, però en
el cas de les arts escèniques
aquesta és una divisió en la qual
els catalans hi estem jugant des de
fa força anys i amb notable èxit.

La Societat General d’Autors i
Editors, que també representa la
major part dels artistes catalans,
no hauria de veure aquesta possi-
bilitat com un problema. En els
darrers anys els Max han fet un
periple per les principals ciutats
espanyoles, algunes fins i tot poc
significades teatralment. Ha
estat un procés just que ha donat
notorietat i ha popularitzat els
premis, que ara ja són coneguts i
acceptats en tots els àmbits i a tot
arreu. En el futur els toca gua-
nyar la guerra de l’eficàcia i
aquesta millorarà en la mesura
que contribueixin a incrementar
el consum teatral.

Xavier Marcé

Cada època mor
amb els que l’han
viscuda, però viu
en les pàgines
que l’evoquen
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