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Exposició

Artur
Bladé i Desumvila
Escriptor de l’Ebre català,
cronista de l’exili

L’any 2007 es commemora
el centenari del naixement
d’Artur Bladé i Desumvila i aquesta
exposició vol ser un instrument
per al reconeixement de la seva
trajectòria i per a la difusió
de la seva obra. Per això, l’exposició
remarca diversos aspectes:
el Bladé memorialista de la terra
natal, el Bladé activista cultural
i polític, el Bladé exiliat i cronista
de l’exili, el Bladé escriptor
consolidat (narrador, biògraf
i periodista), l’obra bladeriana i la
crítica i el Bladé d’ahir, avui
i sempre.

Artur Bladé i Desumvila
Benissanet 1907 – Barcelona 1995

Artur Bladé i Desumvila va conrear
la narrativa i l’assaig i va fer incursions en la
poesia i el periodisme. Personalitat autodidacta
de les nostres lletres, republicà i catalanista,
es va exiliar al ﬁnal de la guerra civil a França
(1939-1942) i a Mèxic (1942-1961), on va
elaborar literàriament els records de la
guerra i de l’exili, les converses mantingudes
amb Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili i
Francesc Pujols, així com la vida al seu poble
i la comarca natals, la Ribera d’Ebre; tot això va
formar un tríptic literari, històric i sentimental
d’una quinzena de llibres que ja són tota una
referència en el memorialisme català del
segle XX, al costat de les grans obres de Pla,
Gaziel o Sagarra. Al seu retorn a Catalunya,

el 1961, va col·laborar activament en el
redreçament cultural i lingüístic del país. Va
publicar diversos volums d’història, va escriure
àmpliament en la premsa catalana ((Avui,
Tele-Estel, Serra d’Or…) i va iniciar una llarga
sèrie de dietaris, anomenats Viure a Tarragona,
que abasta la crònica dels deu últims anys
del franquisme i els primers de la transició.
Excepte els llibres publicats a Mèxic, el 1944
i el 1953, la resta de la seva obra (una trentena
de llibres) ha estat publicada a Barcelona, a
través de l’editorial Selecta (1958) i, sobretot,
per Pòrtic, Dalmau Editors, Curial Edicions
i Columna Tresmall, en les dècades de 1960
i 1970; per la qual cosa, la major part es troba
exhaurida i dispersa. Actualment, Cossetània
Edicions ha encetat la publicació de la seva
Obra completa, la qual s’ha estructurat en onze
volums.

Les seves obres foren premiades en els Jocs
Florals de la Llengua Catalana celebrats a
l’exili
’’exili durant una colla d’anys. Entre altres,
ha rebut els reconeixements següents:
Concepció Rabell, a l’Havana i a Mendoza;
Premi de Cultura Catalana, a París; Premi del
Centenari del Mestre Fabra, a Zuric; Premi
Copa Artística, a Buenos Aires; Premi Rovira
i Virgili d’Òmnium Cultural, i Premi Joventut,
de reportatges, a Tortosa. D’altra banda,
Artur Bladé fou president d’honor del Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE)
des de la seva fundació (1982) ﬁns al dia del
seu decés, membre del Patronat de l’Institut
d’Estudis Tarraconenses i soci d’honor
d’Òmnium Cultural de Tarragona, així com
ﬁll il·lustre d’aquesta ciutat. La Generalitat
de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi
per recompensar-li la seva obra literària

i patriòtica. A més a més, el CERE creà
el premi d’assaig biennal que porta el seu
nom, la vila de Flix donà el nom d’’Artur Bladé
i Desumvila a la biblioteca municipal, Móra
d’Ebre ha donat el seu nom a un carrer de la
vila i Benissanet a un centre cultural, seu de
l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila,
que es creà el 2003 al poble natal de l’escriptor
i que cada any celebra una jornada cultural
amb el seu nom. Altres entitats riberenques,
com són el CERE i La Riuada, també li han
dedicat diversos actes d’homenatge
i publicacions. L’any 2007, la Institució de les
Lletres Catalanes publica una monograﬁa amb
motiu del centenari de l’escriptor.

