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Viatge a l’esperança narra el  retorn provisional d’Artur Bladé i 

Desumvila a Catalunya des de l’exili de Mèxic, l’any 1956.  

 

Senzill i profund, lúcid i poètic, brillant i clar.  

 

La narració comença amb el viatge a bord de l’Irpínia, on s’hi poden 

trobar alguns fragments de l’humor subtil de Bladé: 

“Eren jamaicans i anaven a Anglaterra contractats per a fer de 
criats, de jardiners, de rentaplats, d’escombriaires i altres lirismes 
per l’estil”.  
 

En aquesta part del llibre i del viatge al vaixell, Bladé gaudeix de 

temps per llegir, mirar i escriure, i es recrea en les descripcions   

personatges i situacions, com en la descripció precisa de la sala de   

màquines: 

 

“Un sol maquinista vestit amb granota blava, s’ocupa de tot aquest 
pandemònium. És impressionant. I l’estrèpit també. I la calor. I 
l’home no para. Mira els manòmetres, puja i baixa unes escaletes de 
cargol. Tot és metàl·lic, d’un negre brillant, oliós, complicat, polit, 
precari. M’arriben bravades apegaloses.” 
 

En una segona part del llibre, ja de retorn a Catalunya, Bladé passa 

uns dies a Barcelona i Tarragona, i l’impacte de trobar-se amb un 

país diferent és colpidor: 

   

“El català que després d’una llarga expatriació no hagi oblidat res 
ni hagi après res –com ha estat dit d’altres expatriats famosos-, cal 
que s’hi pensi abans de retornar a la nostra terra. S’exposa al   
sofriment i al desengany sense profit per a ningú, ni tan sols per a 
ell.” 

 

A la tercera part, Bladé retorna a Benissanet, el seu poble natal, i 
retroba el passat i l’oblit: 

 

“La persistència de les coses que un coneix i estima, plau i consola 
de tot allò que s’ha capgirat o s’ha perdut per sempre.” 
“Vaig pujar al terrat per tal de veure les coses a la llum de la reali-
tat (tan aviat, és clar, com sortís el sol) i no pas com fins aleshores, 
durant prop de vint anys, a través de les boires somioses de 
l’enyor.” 
 

“L’home és una màquina d’oblidar. I és pel fet de tenir-ne         
consciència que lluita contra això. D’aquí la història –la gran i la 

petita. I d’aquí l’art –ric o pobre. Diuen.” 

 



. 

Artur Bladé i Desumvila 

Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, 

1907 - Barcelona, 1995) va néixer el 2 

de març a Benissanet, fill d'una família 

de petits propietaris rurals. Els seus 

pares van marxar a l'Argentina quan 

tenia set anys. 

  

Amb el mestratge del seu avi i 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, de la qual 

esdevé secretari i on coneix el pensament de Marcel·lí Domingo. 

A partir de 1927 escriu a La Riuada de Móra d'Ebre i enceta una 

amistat amb Martí Rouret. Durant aquells anys, treballa de mestre 

a l'escola del seu poble. 

     

El 1931 ingressa a ERC i es casa amb Cinta Font Margalef, benis-

sanetana també. El 1936, quan comença la guerra, és nomenat 

secretari de Martí Rouret, conseller de Sanitat, i després, sotsse-

cretari de Presidència de la Generalitat, amb Lluís Companys com 

a president. Després d'uns dies complicats a Barcelona, Bladé és 

destinat a fer de metge. Durant aquesta dècada, Bladé posa ja en 

pràctica les seves inquietuds literàries escrivint alguns poemes. 

      

Bladé decideix, quasi forçat, exiliar-se a França. L'any 1939 tra-

vessa la frontera, es refugia primer a Perpinyà, després a París i 

acaba a Montpeller, a la Residència dels Intel·lectuals Catalans on 

romandrà fins al 1942. Allí coneix Rovira i Virgili, Pompeu Fa-

bra, Francesc Pujols,... amb qui trava una gran amistat. Anys més 

tard, fruit d'aquestes trobades, els dedicarà els llibres El meu Rovi-
ra i Virgili, El mestre Fabra i Francesc Pujols per ell mateix. 

Fruit també d'aquest primer exili publicarà, el 1976, L'exiliada. 

  

El 8 de setembre de 1942 embarca cap a Mèxic on arriba el 17 

d'octubre, i on desenvolupa diversos oficis: agent de comerç, se-

cretari, ... i periodista al Journal Français du Mexique i a Última 
hora. Es relaciona amb intel·lectuals mexicans i catalans, exiliats 

com ell i col·labora en diverses publicacions.  

 

El 1944 publica  el seu primer llibre: Geografia espiritual de Ca-
talunya. Teories de Francesc Pujols, fruit de les converses man-

tingudes amb el filòsof a Montpeller. 

  

El 1953 publica Benissanet, es tracta del primer volum d'una sèrie 

en què Bladé parla de les Terres de l'Ebre. Benissanet és elogiat en 

el moment de la seva publicació per Joan Coromines, Sebastià 

Juan Arbó, Rafael Tasis i Joan Triadú. 

 

El 1956 realitza un viatge de tres mesos a Catalunya, del qual 

sortirà, el llibre Viatge a l'esperança (1973).  Novament a Mèxic, 

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 entre    

Tarragona i Benissanet. Inicia aleshores una tasca de redreçament 

de la cultura catalana i desenvolupa una vida social militant amb 

la causa republicana i catalanista. Fa classes de català, conferènci-

es, i col·laboracions periodístiques, a Serra d'Or o l'Avui, entre 

d'altres. Al mateix temps es van editant en forma de llibres els 

textos que havia escrit. El 1969 col·labora en el vintè aniversari de 

la mort d'Antoni Rovira i Virgili, a qui considerà el seu mestre i a 

qui va dedicar dos volums: la biografia completa, Antoni Rovira i 
Virgili i el seu temps (1984) i un testimoni més personal, El meu 
Rovira i Virgili (1981). 

 

Amb la mort de Franco l'any 1975, Bladé reprèn definitivament 

l'activitat política i recupera la seva militància a ERC. El 1978 és 

nomenat president de l'agrupació tarragonina.  

 

El 1984 la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi i l’Institut 

d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer IV", publica el primer 

dels quatre volums que formaran el dietari Viure a Tarragona, que 

comprèn la dècada 1966-1976. Els altres es publiquen el 1986, el 

1989 i el 1991, respectivament. L'any següent, el 1985, s'inaugura 

a Flix la Biblioteca Comarcal "Artur Bladé i Desumvila". 

 

El 1986 mor a Tarragona la seva esposa, i es trasllada a viure a 

Barcelona, prop del fill i la seva família. Durant l'estada a Barce-

lona participa activament en els esdeveniments a l'Ateneu Barce-

lonès i fa diverses conferències. 

  

El 1993 l'editorial Curial publica el seu últim llibre en vida, De 
l'exili a Mèxic. De to autobiogràfic, hi rememora les experiències 

viscudes a Mèxic durant els 20 anys d'exili. 

  

El 1995, dos dies abans del Nadal, mor a Barcelona. Tenia 88 anys 

i és enterrat a Benissanet. 

  

. 


