
legeixo el lúcid article de David Trueba
Autobiografia de l’altre i li dono la raó
sobre la pandèmia que ens fa recórrer

als judicis ràpids per fer-nos una idea de la
realitat que acaba en simple caricatura. Vi-
vim l’època dels estereotips i les etiquetes,
mentre Viquipèdia és la gran font d’extractes
digeribles i adaptables als nostres interessos.
Però si aquesta és la pauta dominant en l’ac-
tualitat informativa i l’articulisme, la qüestió
esdevé més preocupant quan apareixen tan-
tes biografies guiades per l’oportunisme i ba-
sades en una acumulació de dades per justifi-
car una visió prèvia del personatge. Segons
Trueba, aquests productes miren de “trobar
un instant que justifiqui la vida completa” i
adopten una estructura narrativa que impo-
sa la seva visió reduccionista, mentre ell ens
recorda que “la novel·la d’una vida és territo-
ri de ficció, no d’utilitarisme psicologista i
banal”. “La ciència de contar la vida d’un al-
tre té més a veure amb treure el cap a una
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col·lecció de fotos, al munt de contradiccions
i permetre que respiri sense tant de judici
col·lectiu”, hi afegeix.

Per sort, als antípodes dels biògrafs reduc-
cionistes, tenim la labor que ha fet i continua
fent Agustí Pons amb la seva investigació ex-
haustiva de personatges clau de la nostra cul-
tura. Després de dedicar-se a personalitats
com ara Frederica Montseny, Joan Triadú,
Pere Calders, Maria Aurèlia Capmany i Nès-
tor Luján, ara ens presenta Espriu, transpa-
rent (Proa), amb dades que tomben l’etique-
ta d’hermètic de qui fins ara hem conegut
més com a personatge que com a persona.

Les 762 pàgines del llibre ens confirmen
que la feina de tres anys ha valgut la pena i no
som davant d’un nou procés de mitificació,
sinó més aviat de clarificació, que va més en-
llà d’una figura tan lloada com bandejada per
accedir a un coneixement més ampli.

Tal com posa de manifest el títol, el princi-
pal objectiu de l’autor és fer transparent qui

fins ara se’ns ha presentat des de l’opacitat.
Recordem que el mateix Josep Pla en va fer
aquest sever dictamen: “M’ha causat una
permanent impressió de complexitat, sense
potser proposar-s’ho; m’ha semblat un espe-
rit de molta riquesa de matisació, molta més
que la que fins ara ha aconseguit de formular
en els seus llibres; finalment, m’ha semblat
molt difícil de veure’l clar, en el sentit de do-
nar-ne un esquema o una notícia clara, i això
potser més per l’envitricollament de la seva
sensibilitat que per abundància de complexi-
tat mental. Sospito que li agraden menys les
idees que les coses i els homes. És un escèptic
de l’esperit i un apassionat de la realitat.”

Pons és més humil i honest quan tanca la se-
va feina amb aquestes paraules: “He après
que, malgrat tants esforços, no arribarem a sa-
ber «dels arbres ni de profundes deus, / ni del
jardí perdut darrera les muntanyes», perquè
una biografia, per més esforços que hi posi un
biògraf, mai no deixa de ser un succedani.” ❋

V
Vivim
l’època dels
estereotips
i les etiquetes,
mentre
Viquipèdia
és la gran font
d’extractes
digeribles
i adaptables
als nostres
interessos.

Agustí Pons
ha publicat fa ben

poc temps una
extensa i profunda

biografia sobre
Salvador Espriu

ROBERT RAMOS

2 2 . 0 3 . 2 0 1 3

4

n escambell és un seient petit sense
braços ni respatller. Allò que molta
gent coneix com un tamboret. Així

com el mot tamboret prové, en darrer terme,
del persa tabir (tambor), escambell té un ori-
gen llatí que el relaciona amb els escons
(bancs) que ara gairebé només associem als
Parlaments. L’escambell és més humil que
l’escó i també designa altres peces menors de
mobiliari. Per exemple, un petit buc penjat a
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la part baixa de l’interior d’un armari, amb
calaixos. O una peça situada a l’extrem infe-
rior de la butaca per reposar-hi els peus. Un
reposapeus, vaja. Aquest sobtat interès pels
mobles de petit format ve perquè l’altre dia, a
Verges, me’n van dir una d’escambells que
em va deixar les idees ben escabellades. Es
veu que quan en una família vergelitana no-
més hi havia noies i, finalment, naixia un he-
reu, se solia dir que les germanes “han caigut

de l’escambell”. Vaig recórrer als diccionaris i
vaig comprovar que, en efecte, recullen la lo-
cució “caure de l’escambell”. L’associen a la
pèrdua de preeminència o d’avantatges (els
de les germanes destronades, en aquest cas) i
també inclouen “fer caure de l’escambell”
(prendre a algú la situació avantatjosa que te-
nia) o, al revés, “servir d’escambell a algú”
(ajudar a enlairar-lo). Si mai obro un bar de
copes li posaré L’Escambell. ❋O
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