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Un poeta pràcti-
cament descone-
gut a Espanya,
Tomaz Salamun,
ha dedicat bona
part de la seva vi-
da a explicar, so-

bretot als Estats Units, amb gràcia
i enginy, coses que trobava sorpre-
nents. I així un dels seus poemes es-
tà dedicat a Nikola Tesla. Diu que es
va esllomar per descobrir les lleis
que expliquen els fenòmens relaci-
onats amb l’electricitat. I després
d’hores d’una solitud angoixant
també va saber trobar la manera per
aplicar els coneixements a coses
ben pràctiques. Fins que un bon dia
va poder dir: “Això és l’electricitat
i amén”, i se’n va anar a dormir.

Aquesta anècdota, espero que
prou poètica, explica molt bé el mur
amb el qual topem quan intentem
trobar alguna explicació plausible

Això
és l’electricitat
i amén

AGUSTÍ PONS
HA COMBINAT EL
PERIODISME AMB
L’ESCRIPTURA
DE POEMARIS I
BIOGRAFIES.
SALVADOR ESPRIU
COMPLETA EL
VENTALL DE
PERSONATGES QUE
HA INVESTIGAT:
MONTSENY,
TRIADÚ, CALDERS,
CAPMANY, LUJÁN
I NOGUERA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL per les descobertes que representen
una inflexió. Abans la llum es feia
amb llànties, ara només cal trobar
l’interruptor que tenim més a prop.
On és el punt exacte en què va saltar,
literalment, la guspira i va fer possi-
ble tot aquest desenvolupament?

Agustí Pons tenia ben clara la
presència d’aquest mur inviolable
que protegeix la creativitat, com ho
demostra el títol del seu llibre. Es-
priu, transparent promet explicaci-
ons que, de fet, no pot donar ningú.
Està prou estesa la falsa creença que
una obra literària es pot traduir en
missatges més simples, fàcilment
assimilables. Però, d’altra banda, és
innegable que molts dels relats, dra-
mes o poemes d’Espriu poden i han
de ser entesos com a grans al·legori-
es del seu país i de les situacions his-
tòriques concretes. Ara bé, aquesta
transformació de conceptes com-
plicats en un significat planer no és
pas la resposta definitiva que faria
transparent cap poeta. De manera
que la pregunta més important que
planteja la biografia d’Agustí Pons
no és tant qui era, realment, Salva-
dor Espriu, sinó si representa un
punt d’inflexió.

Espriu, baula imprescindible
Agustí Pons ha construït un gran
puzle amb dades, informacions i
opinions. L’eix lineal, cronològic, de
la vida del poeta li permet anar
avançant com un pacient operari
que fa anar el teler: els fils es van
creuant, les connexions s’establei-
xen sense necessitat d’intervenir-
hi, el dibuix és cada cop més visible
i nítid. La recerca de Pons té com a
resultat una conclusió que queda
sovint atenuada, fins i tot invisible,
en treballs molt més erudits: Espriu
és una baula imprescindible. La bi-
ografia confirma, doncs, la guspira
de genialitat que envolta la seva per-

sonalitat. Espriu tenia la capacitat
de treballar com una formigueta, en
un aïllament absolut, comparable
amb el laboratori de Tesla, per po-
der dir un bon vespre “això és poe-
sia i amén”, i després anar-se’n a
dormir tranquil·lament. La insis-
tència de Josep Pla, i també la insis-
tència d’Agustí Pons, que el cita di-
verses vegades, per subratllar que
Espriu va “irrompre” en la cultura
catalana té aquest significat. Espriu
va fer possible imaginar un futur.

Hi ha una certa ingenuïtat en
l’esforç d’Agustí Pons per atribuir
als personatges literaris noms i cog-
noms reals. El problema més irreso-
luble de la vida és que amb la mort
tot s’esvaeix. Rere nostre no en que-
darà cap traça. L’altre dia van trobar
les despulles de Ricard III en els fo-
naments d’un pàrquing de Leices-
ter, tots ho hem llegit. I tots sabem,
també, que l’únic rei que encara po-
dem imaginar és aquell que ha des-
crit Shakespeare. Però l’esforç de
trobar la realitat des de la qual van
brotar les obres d’un Espriu no és
pas un esforç inútil. El més bonic,
potser també el més sorprenent, el
que la biografia de Salvador Espriu
aconsegueix crear, és l’atmosfera
d’un temps. De tots aquells detalls
–anècdotes i embolics, citacions de
doctes estudiosos i testimonis fami-
liars– en sorgeix no només un Es-
priu pròxim, simpàtic i tractable, si-
nó tot un país. I si Espriu proclama-
va que era “un home sense biogra-
fia”, ara queda clar que per
reconstruir-ne la biografia, cal re-
construir la xarxa d’una cultura que
ha estat forçada a viure a l’ombra.

La biografia, sovint massa solem-
ne i a vegades superficial en qüesti-
ons poètiques, assoleix el repte de
reclamar el dret de recordar i de
capgirar els conceptes assentats so-
bre un passat invisible.✒
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PERE TORDERA

EL SECRET DE ...

El nord-americà Percival Eve-
rett ha estat a Barcelona
aquesta setmana amb una

agenda ajustadíssima per presen-
tar el segon llibre que li ha publicat
Blackie Books, No soy Sidney Poiti-
er. Everett és autor de 15 novel·les
d’ironia demolidora contra la soci-
etat americana i del racisme que
s’hi dóna. També és director del
programa d’estudis de ficció de la
SouthernCaliforniaUniversity,tot
i que actualment viu a París en any
sabàtic. La visita l’ha deixat baldat,
o això em va semblar quan vaig te-
nir l’ocasió de parlar amb ell breu-

ment.D’educacióexquisida,imper-
torbable, a Barcelona vaig conèixer
unEverettesgotat.Potserperquèel
públic de la presentació també el
notavaunamicaforad’òrbita,l’edi-
tor Jan Martí va forçar l’escriptor
que ens relatés una història que li
havia explicat la nit anterior.

Everett l’ha mirat d’escriure
com a relat breu, però hi desisteix
perquè no es veu amb cor d’estar
al nivell dels fets reals. La història
és més aviat absurda i màgica, com
una pel·lícula de David Lynch, pe-
rò diu molt del seu món literari.
Als 21 anys, l’escriptor va ser con-

tractat en un ranxo de vaques i ca-
valls d’Idaho. Al poble era conegut
com el negre perquè de fet era
l’únic negre que hi vivia. Era tan
inusual la presència d’un negre
que els seus companys del ranxo
estaven convençuts que era d’ori-
gen indi. Una nit, fart dels llanuts
de la feina, Everett va anar a pas-
sar la nit al poble amb el cuiner del
ranxo, un home amb una cama de
fusta i dentadura postissa. Des-
prés d’unes hores d’esbarjo, bor-
ratxera i batusses, Everett i el cui-
ner van a dormir al motel, que ha
penjat el cartell de complet perquè

hi pernocta un grup de turistes
belgues que s’han perdut.

Al cuiner se li desplaça la denta-
dura postissa mentre dorm i sem-
bla que s’ofegui. Everett l’hi retira
i la col·loca a la tauleta de nit. Al ma-
tí, la sorpresa: la dentadura ha des-
aparegut. El cuiner de la cama de
fusta embogeix i Everett surt a bus-
car-la. La troba al carrer: la porta el
pidolaire del poble. L’hi compra per
5 dòlars. Com ha anat a parar la
dentadura del cuiner en mans del
pidolaire del poble? Aquest és el
misteri del relat, com ho era la mort
de Laura Palmer.✒
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