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23In memoriam

Josep Rambla Blanch, S.J.

La matinada del 28 de desembre 
va morir, a Sant Cugat del Vallès, 
Antoni Blanch i Xiró, jesuïta i escrip-
tor, professor de Literatura i crític 
literari. Recordant l’Antoni ressonen 
amb força les paraules de l’evangeli 
«la glòria del meu Pare és que doneu 
molt de fruit», perquè la seva vida 
ha donat molt de fruit, ha estat una 
vida d’amistat amb Jesús i de gran 
fecunditat apostòlica. Als 90 anys 
d’edat i 70 de jesuïta, podem dir ben 
bé que la fidelitat ha marcat tota la 
seva vida.

Nascut a Barcelona el 1924, va 
entrar al noviciat de Veruela de la 
Companyia de Jesús l’any 1943. Va 
estudiar Filosofia a Sant Cugat i a 
Anglaterra, i Teologia a Bèlgica. L’any 
1955 rebia l’ordenació sacerdotal. 
Els estudis i el doctorat en Literatu-
ra els va fer a París i durant 40 anys 
va ser professor de Literatura a la 
Universitat Pontifícia de Comillas 
(Madrid). Paral·lelament, va exercir 
una tasca continuada com a crític de 
literatura i de cultura a diverses pu-
blicacions, especialment a les revistes 
Razón y Fe i Reseña de Literatura y 
Espectáculos, de la qual va ser funda-
dor i primer director, el 1964. També 
col·laborà amb nombroses instituci-
ons, com l’institut Fe y Secularidad, 
o més recentment a Barcelona, el 
centre d’estudis Cristianisme i Justí-
cia, la Fundació Joan Maragall o la 
Universitat per la Pau. Era membre 
del Pen Club espanyol, de l’Associa-
ció Internacional de Crítics Literaris 
i de l’Associació Espanyola de Crítics 
Literaris, que va presidir de 1987 a 
1991. Publicà diverses obres, entre 
elles La trascendencia lírica: Rilke, 
Eliot, J. R. Jiménez (Madrid 1971) o El 

Antoni Blanch, jesuïta i escriptor

hombre imaginario. Una antropolo-
gía literaria (Madrid 1995).

Fidelitat i rigor defineixen la seva 
activitat com a docent i escriptor però 
apareixien també en la seva activitat 
pastoral, en l’acompanyament de 
grups de matrimonis, comunitats 
de vida cristiana o dirigint Exercicis 
Espirituals, entre d’altres. Ha deixat 
l’impacte del seu càlid afecte, del 
tarannà optimista i de la il·lusió 
que transmetia als qui l’envoltaven: 
família, amistats... i els malalts, que 
van ser objecte d’especial atenció i 
cura, amb seriositat i tendresa d’una 
manera sòbria i continguda, però 
delicada i amb dolcesa... 

La seva fe profunda, sense esquer-
des, es va manifestar de diverses ma-
neres, donant unitat i vida a tot el que 
feia. El seu sentit estètic, el gust per la 
bellesa, era tan profund i tan integrat 
en la seva persona i en la seva fe que 
en alguns dels seus escrits va explorar 
la relació de la bellesa amb la recerca 
de la veritat o amb l’experiència reli-
giosa. I la fe en el Crist immensament 
humà es manifestava en un amor i 
servei sempre actiu i sempre marcat 
per un tarannà positiu, optimista, 
creatiu i ple d’esperança. Sempre 
mirant cap endavant i sense perdre’s 
en mirades nostàlgiques o bloqueja-
dores al passat.

El P. Antoni Blanch amb el pare general Adolfo Nicolás, durant la visita que va fer a Catalunya l’any 2008.

«En alguns dels seus 
escrits va explorar la 
relació de la bellesa 
amb la recerca de 
la veritat o amb 
l’experiència 
religiosa»


