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Introducció 
L’any 2015 se celebra el 20è aniversari dels traspàs de l’escriptor Artur Bladé Desumvila (Benissanet, 

1907 - Barcelona, 1995), un dels referents més destacats de la literatura ebrenca del segle XX, 

juntament amb el rapitenc Sebastià Juan Arbó, el tortosí Gerard Vergés i el mequinensà Jesús 

Moncada. 

 

El Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre (CNLTE) s’ha volgut sumar a la 

commemoració d’aquest aniversari mitjançant l’exposició virtual “Vint paraules d’Artur Bladé 

Desumvila”, un recull d’una vintena de mots i expressions que Bladé empra en les seues obres. 

 

Justament, la utilització del llenguatge en el textos de Bladé és un dels aspectes més destacats  de 

l’obra d’aquest autor. L’estil bladerià es caracteritza per ser directe i clar, lleuger, sense artificis ni 

enfarfecs que dificultin la lectura. Tant és així, que alguns crítics no han dubtat a comparar la manera 

d’escriure de l’autor de Benissanet amb la de Josep Pla o, més cap aquí, amb la de Josep Maria 
Espinàs.   

 

El gust per la utilització d’una llengua neta, clara i genuïnament catalana és evident al llarg de tota  

l’obra de Bladé. L’època en què va començar a escriure, a la darreria dels anys vint del segle passat, i 

la seua admiració pel mestre Pompeu Fabra, són dos factors que de ben segur van deure d’influir 

decisivament en una certa manera d’utilitzar la llengua escrita per part de Bladé. 

 

La selecció de vint paraules que presentem, contextualitzades en els paràgrafs i fragments on van ser 

utilitzades, és un extraordinari tastet d’una llengua i un lèxic genuïns; d’un català de gran força 

expressiva i d’una sonoritat extraordinària. Una llengua popular, entenedora, vivaç; una prosa rica, 

farcida de frases fetes i expressions. Un idioma polit d’artificis i de barbarismes. Una llengua per a 
gaudir-la.   



Biografia 
Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, 1907 - Barcelona, 1995) va néixer el 2 de març, en el si d'una 

família de petits propietaris rurals. Els seus pares van marxar a l'Argentina quan ell tenia set anys.  

 

Havent completat estudis primaris i magisteri, el 1924 comença a escriure per a la revista El Llamp de 

Gandesa i s'inicia políticament a l'entitat republicana La Renaixença del seu poble. A partir de 1927 

escriu també a La Riuada de Móra d'Ebre i enceta una amistat amb Martí Rouret.  

 

El 1931 ingressa a ERC i es casa amb Cinta Font Margalef, benissanetana també. Cinc anys més tard, 

el 1936, quan comença la guerra, és nomenat secretari de Martí Rouret, aleshores conseller de Sanitat 

de la Generalitat, i després, sotssecretari de Presidència de la Generalitat, amb Lluís Companys.  

 

L'any 1939 s’exilia a França. Es refugia primer a Perpinyà i posteriorment a París. Acaba el seu primer 

periple a Montpeller, fins a 1942. A la Residència dels Intel·lectuals Catalans coneix figures com Rovira i 

Virgili, Pompeu Fabra o Francesc Pujols, als quals dedicarà part de la seua obra.  

 

Posteriorment s’exilia a Mèxic, on treballa en diversos oficis i es relaciona amb intel·lectuals mexicans i 

catalans, exiliats com ell i col·labora en diverses publicacions.  

 

El 1944 publica a la Biblioteca Catalana, a ciutat de Mèxic, el seu primer llibre: Geografia espiritual de 

Catalunya. Teories de Francesc Pujols, fruit de les converses mantingudes amb el filòsof a Montpeller. 

 

El 1953 publica Benissanet . Es tracta del primer volum d'una sèrie de títols emblemàtics en què Bladé 

parla de les terres ebrenques.  

 

 



El 1956 abandona l’exili mexicà per realitzar un viatge de tres mesos a Catalunya, relatat gairebé vint 

anys després a Viatge a l'esperança (1973).  

 

Novament a l'altra banda de l'Atlàntic, el 1958 publica Crònica del país natal i concursa amb èxit a 

diversos premis de la llengua catalana a l'exili.  

 

El 1961 retorna definitivament a Catalunya i s'instal·la a Tarragona i Benissanet. Inicia aleshores i fins a 

la seua mort una tasca de redreçament de la cultura catalana, fent classes de català, conferències, 

col·laboracions periodístiques, entre d'altres, a capçaleres com Tele/Estel, Serra d'Or o Avui.  

 

Amb la mort de Franco l'any 1975, Bladé reprèn definitivament l'activitat política i recupera la militància 

a ERC. El 1978 és nomenat president de l'agrupació tarragonina.  

 

El 1984 la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi. L'Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 

Berenguer IV", de la Diputació de Tarragona, publica el primer dels quatre volums que formaran el 

dietari Viure a Tarragona, que comprèn la dècada 1966-1976. L'any següent, el 1985, s'inaugura a Flix 

la Biblioteca Comarcal "Artur Bladé i Desumvila".  

 

El 1986 mor a Tarragona la seva esposa, Cinta Margalef Font, i es trasllada a viure a Barcelona, prop 

del fill i la seva família, on participa activament en els esdeveniments que es duen a terme a l'Ateneu 

Barcelonès.  

 

El 1995, dos dies abans del Nadal, mor a Barcelona. Tenia 88 anys i és enterrat a Benissanet.  

 
Font: http://www.escriptors.cat/autors/bladea/pagina.php?id_sec=2269 
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Font: http://www.escriptors.cat/autors/bladea/obra.php 

 

 

 



Premis literaris 

 
Premi extraordinari als Jocs Florals de Santiago de Xile (1943): conjunt de poemes 
agrupats sota el títol de Recull.  

 
Premi de Cultura Catalana als Jocs Florals de París (1950): Benissanet. Els treballs i els 
dies d'un poble de l'Ebre català.  

 
Concepció Rabell als Jocs Florals de la Llengua Catalana de Mendoza (1958):Viatge a 
l'esperança.  

 
Centenari Pompeu Fabra als Jocs Florals de la Llengua Catalana de 
Zurich(1968): Pompeu Fabra: biografia essencial.  

 
Rovira i Virgili d'assaig (1981): El meu Rovira i Virgili.  

 

 

 
Font: http://www.escriptors.cat/autors/bladea/pagina.php?id_sec=2278 
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