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¿Som una cultura
sense disc dur?

UN GRAN POETA
SENSE SORT
Dimarts Bartomeu Rosselló-Pòrcel
(1913-1938) va rebre un homenat-
ge a l’antiga Residència d’Estudi-
ants de Barcelona. S’hi va estar
temps a partir del 1930, quan amb 17
anys va arribar des de Mallorca per
estudiar filosofia i lletres. En l’ho-
menatge hi van participar Rosa De-
lor, especialista en Espriu; M. Do-
lors Fulcarà, autora de la història de
la Residència; les actrius Aina Hu-
guet i Fina Rius, que van recitar po-
emes de Rosselló-Pòrcel, i Maria del
Mar Bonet, que va cantar dues can-
çons a partir de poemes. Vet aquí un
acte lluït, discret, de qualitat, com
haurien de ser tots els d’aquesta me-
na. Van organitzar-lo la Institució
de les Lletres Catalanes, el Centre
de Documentació i Estudi Salvador
Espriu i el Col·legi Major Universi-
tari Ramon Llull.

Estem celebrant el centenari
d’Espriu amb tanta solemnitat com
podem, però no celebrem el de Ros-
selló-Pòrcel si no és en actes puntu-
als com aquest (demanar a les au-
toritats balears que ho facin, que
són les que haurien de jugar-hi fort,
és una broma). I és una llàstima. Pe-
rò el que voldríem comentar és que,
en qualsevol cas, tant Espriu com
Rosselló-Pòrcel han patit i pateixen
la destrucció devastadora de la me-
mòria líquida del nostre país. Obli-
dem, per exemple, escriptors que
van ser molt estimats. Sembla com
si, també amb el simple canvi d’una
generació, se n’esborrés el record.
Manuel de Pedrolo, Pere Quart,
Montserrat Roig, fins i tot Espriu…
Fa quatre dies bellugaven, però la
mateixa societat que va contribuir a
fer-los visibles els ha llançat al pou
negre de la desmemòria. I això, en
un país com el nostre, petit i amb
pocs referents, és gairebé suïcida.
Els nostres autors s’esborren de
pressa de la memòria col·lectiva. Els
més afortunats passen a ser massa
ràpidament carn de llibre de text.
Avui en dia, el temps útil de memò-
ria social es redueix progressiva-
ment. No recordem el que va passar
fa quinze anys ni quinze dies. De
manera que, com un ancià decrèpit,
cada cop és més fàcil tenir en comp-
te un autor mort fa cent anys que no
pas un altre, com Espriu, traspassat
més recentment. Per no parlar d’un
cas com el de Rosselló-Pòrcel, mort
l’any 1938. Hi ha autors amb sort
que gaudeixen de suport institucio-
nal: ara Espriu, l’any passat Calders,
Tísner i Sales. Rosselló-Pòrcel té un
carrer a Palma. Millor això que res.
Fa una mica de por: una cosa és el
pas del temps i una altra la desme-
mòria, afavorida pel món actual i la
seva dinàmica d’immediatesa.

L’ESCUMA
DE LES
LLETRES

LLUÍS A.
BAULENAS

El nostre país es caracteritza per l’oblit ràpid de les
seves figures culturals més representatives, i els pocs
homenatges al centenari del naixement del poeta
Bartomeu Rosselló-Pòrcel en són una prova

D’aquí que sigui tant d’agrair l’es-
forç que s’està fent per rescatar Es-
priu (sí, rescatar) de la desmemòria.
I també algú com Rosselló-Pòrcel,
mort als 25 anys, quan estava cridat
a ser un dels grans poetes en llengua
catalana del segle XX.

LA MEMÒRIA
DE PEIX MATA
L’acte d’homenatge de dimarts es-
devé imprescindible. Molt més per-
què permet lligar els dos poetes, tan
amics en el seu moment. D’altra
banda, Espriu seria un exemple de
lluitador contra la desmemòria o,
directament, contra la falta total de
memòria. Va morir l’any 1984, i no
va haver de viure amb plena inten-
sitat aquesta situació actual, nefas-
ta i suïcida, la d’un món cultural que
viu tan sols a base de fer surf sobre
l’escuma de l’actualitat. Espriu es-
tava obsessionat amb la mort, amb
la permanència de la memòria.
Quan Rosselló-Pòrcel va morir tu-
berculós al sanatori del Brull el 5 de
gener del 1938 van enterrar-lo al
mateix Brull. Els seus ossos van ser
rescatats el 1958 per Espriu davant
l’avinentesa de l’enderrocament del
vell cementiri. Els va traslladar al
cementiri d’Arenys de Mar i va fi-
car-los al seu nínxol, el mateix on
anys després reposaria ell. A Arenys
de Mar molta gent coneix la dèria
d’Espriu a l’hora de trobar l’empla-
çament adequat per reposar eterna-
ment. Al final va comprar-se el nín-
xol número u, al costat de la tomba
familiar. Ho va fer perquè des de
l’emplaçament tenia una vista per-
fecta del mar. No gaires anys més
tard d’haver comprat el nínxol, les
autoritats aixecaven al peu del ce-
mentiri un bloc imponent, lletgís-
sim, d’habitatges protegits de l’obra
sindical franquista, que li tapava la
vista. Enrabiat, se’n va revenjar a
Ronda de mort a Sinera (1965). Fe-
ia que un dels personatges comen-
tés que el paisatge, des del cemen-
tiri, l’hi “taparen amb casotes”. En
qualsevol cas, en aquest nínxol va fi-
car-hi Rosselló-Pòrcel, que va poder
gaudir d’aquesta vista i claror du-
rant uns quants anys (fins al 1978,
quan les restes van anar a Palma).

Vint-i-vuit anys més tard de mo-
rir, la memòria líquida del nostre
país gairebé havia diluït Espriu, sím-
bol ell mateix de la memòria perdu-
rable. Aprofitem l’Any Espriu per
solidificar-ne una mica la memòria
popular. I, de passada, també la de
Rosselló-Pòrcel. Tan units en vida,
tan units en la mort, gràcies al cen-
tenari d’Espriu és possible que el po-
eta mallorquí pugui respirar una mi-
ca per damunt del corrent de la me-
mòria líquida que tot s’ho
emporta.✒

AL CEMENTIRI D’ARENYS HI HA ENTERRAT SALVADOR ESPRIU. DURANT 20 ANYS TAMBÉ HI VA
REPOSAR BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL, EL POETA QUE VA NÉIXER FA 100 ANYS. CRISTINA CALDERER


