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scrit entre juny de 1957 i juli-
ol de 1958, La pell de brau de
Salvador Espriu va ser publi-
cat per Els Llibres de la Lletra
d’Or el mes d’abril de 1960. El
text porta una endreça: “Per-
què pugui potser ajudar algú,
a Sepharad». Va precedit per

una citació de la Crónica del Gran Capitán:
«Varones de mucho ánimo, en quien con ra-
zón se cometió la honra de España» i el clou
una altra del Libro del buen amor: «Con buen
servicio vencen caballeros de España». Hi ha,
encara, una nota de l’autor, un homenatge a
Carles Riba, traspassat el mes de juliol de
1959, i on diu «…aquest és un llibre obert, a
l’esperança, a l’esperança de la gent honesta i
de la joventut…».

Home meticulós, Salvador Espriu va voler
deixar clara, abans que el lector s’endinsés en
el seu llibre, una intenció evident: poder aju-
dar algú a Sepharad, és a dir, obrir-lo a l’espe-
rança.Aquesta intenció,emmarcadaentre les
duescitacionsesmentades,acabavadeferevi-
dent que aquest era un llibre compromès amb
la història i, més concretament, en les de Ca-
talunya i Espanya, una reflexió històrica que
és, a la vegada, espiritual i moral, en el sentit
més ampli d’aquests mots.

La pell de brau es pot entendre com un lli-
bre unitari, malgrat que hi ha poemes que, en
aparença, són fruit de situacions o de temes
que no semblen encaixar en les intencions
conceptuals de l’autor. Escrits en metres di-
versos, els poemes es van encadenant els uns
als altres a través d’imatges i idees, que es re-
peteixen, generalment, en els darrers versos
de l’un i en els primers del següent.

Salvador Espriu es va proposar un llibre en
molts aspectes diferent d’una part important
de la seva obra, la metafísica, la més espiritu-
al, la que s’apropa a l’experiència mística. Di-
ríem que a La pell de brau hi ha una voluntat
de fer explícit el marc geogràfic i cultural en el
qual el poeta ha nascut i crescut: amb un rere-
fons sonor de batalles estèrils o de sacrificis
inútils i, per això, doblement dramàtics. Des
del primer poema, Espriu fa palès l’escenari
cruent en el qual ha viscut:

El sol no pot assecar,
pell de brau,
la sang que tots hem vessat
la que vessarem demà,
pell de brau.

Els poemes inicials descriuen metafòrica-
ment, però de manera molt clara i entenedo-
ra, l’actual situació històrica de Sepharad a
partir de «la infinita tristesa del pecat de la
guerra sense victòria entre germans». A con-
tinuacióvénenunseguitdepoemesenquèEs-
priu parla d’aspectes diversos, tractats iròni-
cament o sarcàsticament, sobre la vida de
Sepharad, els quals desemboquen en tres epi-
sodis de difícil comprensió si no fos perquè

n’hem tingut algun coneixement previ com
resulta en els poemes XVIII, XIX i XX que des-
criuen un sopar d’escriptors presidits per Jo-
sepPlaambmotiud’haver-liestatconceditun
guardó de prestigi.

Al poema XX, Espriu torna al més elevat to
moral de la seva poesia –tot esmentant con-
ceptes com la veritat i la justícia, l’esperança
i el futur– i avança lentament cap a algunes de
les claus del llibre:

Diversos són els homes i diverses les parles,
i han convingut molts noms a un sol amor.

El poeta, però, ens parla des de la seva com-
plexitat intel·lectual i espiritual i, de sobte, fa
aparèixer un titellaire, imatge inequívoca
d’una maligna presència, l’esglai dels malsons
infantils, «l’home del sac»:

En aquest escenari
de Sepharad,
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pengen de fils que mouen
secretes mans…

Aquest és un tema recurrent en Salvador
Espriu: som marionetes manipulades pels di-
versos poders que ens assetgen amb afany de
sotmetre’ns.

Tornant enrere del camí recorregut és com
si el poeta hagués volgut seguir un camí deter-
minat d’antuvi. Així, reprèn tota la seva sim-
bologia: el mar, el vent, les barques, però tam-
bé la mirada del sotjador, aquell de qui convé
que no diguem el nom, és a dir, un déu que
«ens pensa enllà de la nostra por».

El poema XXXVIII, centrat en aquest es-
trany personatge que apareix i que seguirà
apareixent en els poemes següents és el cap-
taire cec que espanta els nens de Sinera, però
també és Tirèsias, l’endeví invident de la tra-
gèdia grega i potser la Mort que ens sotja.
Aquell que ens observa distant, l’Altíssim de
Primera història d’Esther. Més concreta-

ment, aquesta figura central de la poesia es-
priuana, és un déu silent, potser el Déu de Job,
el Déu callat de la teologia negativa de Meister
Eckhart i de Nicolau de Cusa. Sota la seva mi-
rada opressiva sembla que el poeta troba for-
ces per reivindicar la dignitat humana i eleva
la seva veu amb una gran força constructiva:

Provarem d’alçar en la sorra
el palau perillós dels nostres somnis
i aprendrem aquesta lliçó humil
al llarg de tot el temps del cansament,
car sols així som lliures de combatre
per l’última victòria davant l’esglai.
Escolta, Sepharad: els homes no poden ser
si no són lliures.
QuesàpigaSepharadquenopodremmaiser
si no som lliures.
I cridi la veu de tot el poble: «Amén».

Els poemes que segueixen al XXXVIII, tor-
nen a endinsarse en les meditacions i reflexi-

ROBERT RAMOS

7 opinions sobre
‘La pell de brau’
Els versos d’Espriu de La pell de
brau són la darrera plasmació
d’un iberisme sincer però
dominat per la idealització,
que cerca l’encaix de
Catalunya a Espanya.
(Francesc-Marc Álvaro)

Si ell era o havia de ser el poeta-
nacional, és a dir l’assot del seu
poble desencaminat, no podia
girar l’esquena a l’estratègia de
la reconciliació hispànica.
(Xavier Bru de Sala)

Esperança: la paraula força del
poema d’Espriu i del mateix
Espriu, arribat als anys seixanta,
és esperança. (Manuel Cuyàs)

La malaguanyada Sepharad va
morir quan era petita. El 1963.
Tres anys després de la primera
edició de La pell de brau,
Salvador Espriu ja donava per
fracassat tot intent de diàleg
amb el món castellà en una
carta adreçada al poeta i polític
Joan Colominas. (Enric Juliana)

La pregunta ha retornat: ha
mort Sepharad? Ha mort
l’Espanya entrevista per Espriu?
L’Espanya imaginada pel poeta
–es diu– no ha estat possible. És
així? La pregunta no és retòrica,
sinó que expressa una sensació
de fracàs real, de desencís
amarg i de decepció profunda.
(Juan-José López Burniol)

El llibre va ser llegit com un
assaig, més o menys arrebossat
de lirisme, sobre una altra
manera d’imaginar Espanya.
Però no és això, em sembla,
sinó, fonamentalment, un llibre
sobre la mort, un llibre sobre el
sentit de viure i sobre el dolor
gratuït de la guerra de germans.
Poques obres hi ha tan
coherents, homogènies i
travades com la d’Espriu.
(Antoni Puigverd)

On és Sepharad? Engolida per
Espanya, una mirada
unidireccional, pètria i
orgullosa, molt més forta que
qualsevol delit de regeneració.
(Pilar Rahola)

onsdelpoeta.Podensemblar,devegades,obs-
curs pensaments, meditacions de la solitud
ombrívola que traeixen vivències llunyanes,
fets al·legòrics: ho són, però són, també, no-
ves passes cap a formulacions ètiques que
acabaran manifestant-se com imperatius cí-
vics. Aleshores esclata la veu comminatòria
d’Espriu.

De vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai ha de morir tot un poble
per un home sol:
recorda sempre això Sepharad. […]
Que la pluja caigui a poc a poc en els

sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigne damunt els amples

camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.

Probablement, els poemes de gran contin-
gut moral de La pell de brau, entre tots els de
l’obra poètica d’Espriu, són els que han estat
considerats per un públic ampli com els més
incitants, estimuladors o enardidors cívica-
ment parlant. També d’aquests poemes –i de
la ideamateixadeSepharad–hasorgit la idea
d’unpoetadecairepolític,consideracióabun-
dantment debatuda en vida de l’autor. En el
millor sentit dels conceptes de moral i de ci-
visme, aquests poemes no són pròpiament
polítics perquè el que manifesten és un pro-
fund sentit ètic que es desprèn d’una reflexió
intel·lectual i espiritual sobre una concepció
del món humanista en la qual hi caben senti-
ments diversos, com són diverses les llengües
en les quals s’expressen. S’estimula el lector,
amb un discurs gairebé pedagògic de dicció
oratòria:

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.

Les parles, però també les raons. Un bell
discurs humanista que ve dels pensadors
grecs ique l’heretemdesprésd’untrànsitpels
filòsofs i moralistes de tots els segles del pen-
sament occidental, encara que Espriu no ne-
gligeix altres tradicions espirituals.

La pell de brau, tot i ser un llibre ferma-
ment ancorat en l’univers complex d’Espriu
ésunllibreatípicentreelsaltresde l’autor.En
tot cas, ha quedat per a les generacions pos-
teriors com una reflexió moral sobre la histò-
ria de Catalunya i Espanya i com una crida
energètica a no recaure en les lluites fratri-
cidesdelpassat.Potser,però,ésunllibremas-
sa clarivident per encendre agosarades espe-
rances.
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Gener del 2010
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