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Esdeveniment cultural?

Com que Catalunya intenta ser un
país normal, últimament cada edició de
la Fira d’Abril arriba amb polèmica.
Vagi per endavant que no tinc res en
contra de la celebració; no és el meu
ambient i si em perdo, no m’hi
busqueu, però entenc que hi ha qui ho
troba divertit, simpàtic i entranyable.
Ara bé: sóc extremadament crítica pel
que fa al muntatge de la cosa. La Fira
d’Abril –el títol deu ser l’única
participació de la catalana llengua en
tot l’afer– és l’esdeveniment cultural
més subvencionat, i amb escreix,
d’aquest país. I a sobre és un negoci.

La Fira d’Abril és un mite, basat en

la creença que els andalusos, i els seus
descendents, continuen sent allò que
eren quan van baixar del tren amb la
maleta de cartró, com si fos una
maledicció i no una memòria. No seré
jo qui negui el pes dels orígens, però
tampoc seré jo qui pensi que els
andalusos (i els seus descendents)
segueixen les consignes com autòmats.
Crec en la independència de les
persones i crec en els milers
d’andalusos (i els seus descendents)
que avui són culturalment
indistingibles dels catalans de soca-rel.

Però el senyor García Prieto,
virrei de la Fira, sosté que ell és capaç

d’arriar aquesta gentada que balla
sevillanes cap a un destí polític o un
altre, com un ramat de cabres. Que una
paraula seva és llei en els afers del vot. I
els polítics s’ho creuen per si de cas i no
gosen proclamar la nuesa de
l’emperador. I l’omplen de diners. Fins i
tot la Junta d’Andalusia, que sap el que
es fa, l’omple de diners. I quan una
institució vol rebaixar la contribució,
García Prieto se’n va a veure una altra
institució, o un altre despatx de la
mateixa institució, i diu: “Mira qué me
han hecho”.

I després organitza la Fira en
règim de monopoli, amb l’exclusiva de la

beguda i la manduca, els preus abusius
per als firaires, els tiquets de
l’aparcament –en sòl públic– i tot el que
dóna, a ell i a les entitats que li aguanten
el poder, calé llarg. Per fer què? Lluís
Cabrera, andalús d’origen i català de
vida, ho diu: “Són els representants del
lerrouxisme a Catalunya”. Factures
fosques, declaracions xenòfobes o
troglodítiques (“las mayorías están para
machacar a las minorías”) i la cutrez de
tot plegat ens dóna un personatge
primitiu, deshonest… i intocable. Amb el
mal gust de barrejar negoci privat amb
política, aplaudit pels alcaldes, president,
candidats, tot quisqui. ¿Esdeveniment
cultural? Mani?❋
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Les obres completes sem-
pre han de servir dues fi-
nalitats: fer-nos veure la
importància de la produc-

ció d’un autor i ajudar-nos a llegir-
la millor. La nova sèrie d’obra com-

Bladé i Desumvila
cada cop més complet

Narrativa de no-ficció❚

De mica en mica, Cossetània Edicions està publicant l’obra completa d’Artur Bladé i Desumvila

Obra completa, 3
Cicle de la terra
natal, II
Les primeres
descobertes,
Crònica del país
natal, Visió de
l’Ebre català, Guia
de Benissanet
Artur Bladé i Desumvila
Cossetània Edicions
Valls, 2007
Preu: 19,70 euros
Pàgines: 351

Obra completa, 4
Cicle de les
biografies, I
El meu Rovira
i Virgili, La vida
d’un català
excepcional:
Antoni Terré
de Móra d’Ebre
Artur Bladé i Desumvila
Cossetània Edicions
Valls, 2007
Preu: 22,80 euros
Pàgines: 468

■ Si un clàssic és un
moment de maduresa
de la llengua, de la
cultura i de la societat
d’un poble, l’obra
d’Artur Bladé i
Desumvila és
indiscutiblement un
moment de maduresa
d’aquest país
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sòlid i coherent, que correspon a un
esforç conscient.

A partir d’ara quedaran al desco-
bert els autèntics objectius de
Bladé: fer de contrahistoriador
com volia Foucault; recobrar el
passat a la manera de Proust; rei-
vindicar la importància de la vida
quotidiana; construir un país que
tingui un sud; reconstruir un país
esqueixat per la Guerra Civil; crear
cultura a base de dotar la literatura
catalana de nous gèneres; explorar
la frontera entre la ficció i la reali-
tat; contribuir a la modernització
de la llengua i la literatura...

Una autoritat moral i literària
I també apreciarem molt millor els
diferents aspectes que expliquen
l’excel·lència de la seva prosa. La
seva autoritat moral i literària, ba-
sada en la substància de les seves
idees, la qualitat humana de la seva
personalitat i la puresa de les seves
emocions. La seva subtil imperso-
nalitat, que es percep quan ens ado-
nem de les diferents tècniques que
empra en cedir el protagonisme
dels seus escrits als altres, tot i que
està conreant la literatura del jo. La
tensió constant entre tots dos nivells
de la seva prosa, entre claredat i so-
fisticació, entre immediatesa i pro-
funditat, entre particular i universal.

En definitiva, ens adonarem que
T.S. Eliot tenia raó quan definia un
clàssic com un moment de madure-
sa de la llengua, de la cultura i de la
societat d’un poble. L’obra d’Artur
Bladé i Desumvila és indiscutible-
ment un moment de maduresa
d’aquest país. Ara que ens el tornen
a posar a l’abast cal que el llegim de
cap a peus.❋

pleta d’Artur Bladé i Desumvila, de
la qual ens en acaben d’arribar els
volums 3 i 4 de la mà de Cossetà-
nia, compleix de sobres les dues
condicions.

D’aquesta manera podrem veure

perfectament la magnitud de l’obra
de Bladé i també podrem veure que
aquesta obra, que abraça poesia,
periodisme, memorialisme, biogra-
fia, dietarisme, assaig històric i crò-
nica de viatge, forma un tot orgànic,
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