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BLADÉal complet

Text:Genís Sinca❚Reportatge

T
inc una joia a les mans.
Millor dit, dues: els dos
primers volums de
l’obra completa d’Artur

Bladé i Desumvila. Es tracta d’un
material únic, exquisit, en tapa
dura, 15 x 23, excel·lentment edi-
tat per Cossetània, que més enllà
de celebrar el centenari del nai-
xement de l’anomenat Josep Pla
de les terres del sud, ha volgut
clavar un cop editorial sobre la
taula i rescatar del descatàleg i de
l’oblit l’obra literària d’un dels me-
morialistes més importants i ne-
cessaris del segle XX al país.

Com a biògraf de Bladé i De-
sumvila, he tingut la sort d’assis-
tir de prop a la lluita constant,
pràcticament en solitari, del fill
del l’autor de Benissanet, Artur

Bladé i Font, per rescatar de la
pols i de les caixes l’obra adormi-
da del seu pare. Ha estat un ver-
tader espectacle, un tour de force
autèntic, impressionant i sincer,
que porta implícit el patiment
enorme d’un exili mexicà llar-
guíssim, que es pot resumir en
una imatge de l’exili impagable,
dels anys 40: el pare (Bladé i De-
sumvila), l’esposa (Cinta Font) i el
mateix fill (Bladé Font), aleshores
un marrec, intentant dibuixar el
mapa dels carrers i les cases de
Benissanet, que potser no podri-
en tornar a veure mai més.

El primer volum de la Comple-
ta, Cicle de la terra natal I, inclou
aquest mapa, i el torrent memo-
rialístic de Benissanet (premi Jocs
Florals 1950), Els treballs i els dies

d’un poble de l’Ebre català i Gent
de la Ribera d’Ebre, l’exemple viu
del que realment és Bladé: un
cant narratiu, autobiogràfic i
coral, que posa en òrbita un au-
tèntic univers de personatges, vi-
vències i observacions literals
d’àmbit purament comarcal, que
l’autor aconsegueix elevar a la ca-
tegoria de mite, gràcies a una
mena de lirisme irònic, molt seu,
molt rar i efectiu, capaç de donar
a qualsevol cosa, viva o morta,
una increïble autenticitat teatral.

El segon volum, Cicle de l’exili
I, inclou L’Exiliada, el gran die-
tari de l’exili, 1939-40. És un
relat vivíssim, sempre tan ben
escrit, tan digne, en què Bladé
descriu de manera magistral la
desbandada republicana de per-
sonatges incommensurables
com ara Pujols, Barrera, Cirici,
Riba, Rovira i Virgili, Fabra, Tar-
radellas, Casals, Deulofeu, a més
del seu propi i dolorós allunya-
ment de casa, que temia no tor-
nar a veure mai més.

No conec personalment en Jordi
Ferré, de Cossetània, però la deci-
sió de publicar Bladé al complet, lli-
gant col·laboracions de tot arreu,
com l’activa Associació Cultural
ABD i el mateix Institut d’Estudis
Catalans, demostra una valentia i
un coratge excepcionals. Bladé i
Desumvila va morir a Barcelona el
Nadal del 1995, trist, cansat, depri-
mit, sense imaginar-se que el 2007
el seu fill guanyaria definitivament
la batalla contra la pols i les caixes.
Per Nadal, volums III i IV. ❋
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Una imatge d’arxiu d’Artur Bladé i Desumvila, entrevistat per Xavier Garcia
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