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trobades tenen lloc a la Residència
d’Estudiants de Catalunya, on Ros-
selló viu i hi fa de bibliotecari. “Hi ha
un capítol en què m’invento un odè-
on, una tertúlia literària que em per-
met reunir una sèrie de poetes que
van tenir relació amb la Residèn-
cia”, diu Alzamora. Els dos escrip-
tors coincideixen amb Joan Teixi-
dor, Joan Vinyoli i Marià Manent
que a la novel·la comparteix genera-

Salvador Espriu també va
ser jove. Va ser un estudi-
ant atípic, d’acord: són
pocs els que entren a la
universitat havent publi-

cat un primer llibre, i encara són
menys els que han optat per un
aplec de textos en prosa que tenen
com a punt en comú Israel. Els dis-
set anys d’Espriu van ser diferents
dels de la majoria de coetanis, però
hi van ser. Aquest ha estat un dels
motors creatius de Sebastià Alza-
mora a l’hora d’acostar-se per la via
de la ficció a l’autor de La pell de
brau. N’hi ha un altre de més signi-
ficatiu: la relació del llavors prosis-
ta amb Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
“La novel·la és una celebració de
l’amistat, la joventut i la literatura,
i és també un homenatge a una ge-
neració que va ser especialment bri-
llant”, diu Alzamora, que publica
Dos amics de vint anys un any i mig
després de guanyar el premi Sant
Jordi amb Crim de sang, ambienta-
da durant la Guerra Civil. Ara viat-
ja una mica més enrere, fins al 1930,
amb la voluntat de resseguir les tro-
bades dels dos escriptors.

“He estat lector tota la vida tant
d’Espriu com de Rosselló, i em va fer
il·lusió provar de convertir-los en
personatges de ficció, traspassar-
los de la realitat històrica a la no-
vel·lística”, explica Alzamora. Un
dels grans dubtes que va haver de

✒✒✒✒ Jordi Nopca

resoldre va ser el de la veu narrati-
va: “Si hagués optat per un narrador
omniscient, potser hauria estat més
senzill, però el to hauria estat de bi-
ografia novel·lada. Em vaig acabar
adonant que el que havia de fer era
que un dels dos personatges fos el
narrador”. Va triar parlar des del
punt de vista d’Espriu, intercalant-
hi algun capítol del deliri agònic de
Rosselló-Pòrcel.

Satírics, naïfs i grandiloqüents
“El llibre té un punt de gamberro i
iconoclasta: aquests mateixos refe-
rents de la nostra cultura a la no-
vel·la es comporten amb els tics i ac-
tituds pròpies de l’adolescència”,
admet Alzamora. Espriu és un set-
ciències, i Rosselló-Pòrcel té força
assumit el seu talent. “Tenen en co-
mú una arrogància que és molt na-
ïf i en certa manera encantadora,
molt pròpia dels poetes joves, que
creuen que tenen un gran do i que es
manifesta de manera espontània,
gairebé divinament. Espriu té aque-
lla reserva irònica i satírica; Rosse-
lló té més tendència a ser grandilo-
qüent: per ell, el poeta és un aristò-
crata de l’esperit”.

Rosselló és més hàbil en les rela-
cions socials i aconsegueix cridar
l’atenció de dues noies, Mercè Mun-
tanyola i Amàlia Tineo, que s’afegei-
xen a la colla perquè comparteixen
neguits literaris. Bona part de les
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Després de donar la seva visió
al·lucinada i expressionista
sobre la Guerra Civil a ‘Crim de
sang’, Sebastià Alzamora s’ha
proposat el repte narratiu de
ficcionar l’amistat entre
Salvador Espriu i Bartomeu
Rosselló-Pòrcel. El resultat és la
novel·la ‘Dos amics de vint anys’,
que recupera la generació
d’escriptors que es van donar a
conèixer a la dècada dels 30

“Un home sense mestres: això
era el que segurament, endut per
una confiança excessiva en les
meves pròpies capacitats, fanta-
siejava sobre mi mateix en aque-
lla època (Espriu). No m’adonava,
és clar, que no feia altra cosa que
reclutar mestres a cada passa
que feia, sobretot a través de les
meves lectures: Miró, Valle-In-
clán, Unamuno. Catul, Swift, Spi-
noza. Roís de Corella, el Rector de
Vallfogona, Maragall”

CINC FRAGMENTS
DE LA NOVEL·LA



41ara DISSABTE, 8 DE JUNY DEL 2013 arallegim

otecari Rosselló, ¿no
em permets de com-

partir amb els amics la
meva idea de la poesia?”,

pregunta. L’amic Tomeu
respon: “De cap de les mane-

res, prosista cristològic”.

Un creuer mediterrani
L’estiu del 1933, tres anys després
de trobar-se, l’Amàlia, la Mercè, el

Bartomeu Rosselló-Pòrcel va
donar a conèixer el seu primer
llibre, Nou poemes, el 1933, co-
incidint amb el vintè aniversari.
El poeta mallorquí havia cone-
gut Espriu tres anys abans, quan
havien entrat a la Facultat de Fi-
losofia i Lletres. “Em dic Tomeu,
i tinc dos-cents anys”, diu a la
novel·la la primera vegada que
es troben al claustre. Espriu re-
plica: “Jo em dic Salvador i en tinc
disset, però n’aparento deu ve-
gades més”. L’entusiasme vital i
creatiu de Rosselló-Pòrcel cap-
tiva el seu amic, si bé pateix mo-
ments d’introspecció i malenco-
nia, com si preveiés la seva mort
prematura als 24 anys.

ROSSELLÓ-
PÒRCEL,
EL POETA

ció tot i que en realitat va néixer
quinze anys abans que Espriu i Ros-
selló. L’odèon serveix perquè cadas-
cun dels presents doni la seva defi-
nició de poesia. La més sorprenent
és la de Vinyoli, que diu que “la po-
esia proporciona l’únic espai cone-
gut dins el qual és possible dialogar
amb els morts”. Espriu, que fins lla-
vors només s’ha dedicat a la prosa,
no té dret a opinar. “De debò, bibli-

-Pòrcel,

“Salvador de Santa Coloma,
d’Arenys i de Viladrau, novel·lis-
ta precoç!”, exclama Rosselló-
Pòrcel el dia que Espriu se li pre-
senta. El 1929 havia publicat el
seu primer llibre, Israel, i durant
els anys de convivència univer-
sitària amb el poeta donaria a
conèixer El doctor Rip (1931) i
Laia (1932). Quan tots dos van
ser escollits per la Universitat
de Barcelona per fer un viatge
mediterrani a bord del Ciudad
de Cádiz, Espriu ja preparava
Ariadna al laberint grotesc. Ad-
dicte a la lectura, compromès
amb l’escriptura i poc hàbil en
les relacions socials, el perso-
natge d’Alzamora queda una
mica eclipsat pel magnetisme
del seu amic mallorquí.

ESPRIU,
NOVEL·LISTA
PRECOÇ

Tomeu i el Salvador s’enrolen al
Ciudad de Cádiz, un creuer que re-
corre la mar Mediterrània, i s’atu-
ren en llocs com Nàpols, Mallorca,
Salònica i Catània. “Els personatges
de l’Amàlia i la Mercè són molt im-
portants perquè representen l’espe-
rit d’obertura de l’època, en què les
dones encara no estaven en plena
igualtat però tenien més drets que
feia uns anys. Al vaixell anaven amb
els nois: aquesta situació hauria es-
tat impossible durant el franquis-
me”, recorda Alzamora.

Durant la visita exprés a Catània,
el Tomeu i el Salvador conversen
amb Julián Marías, que vol saber si
se senten espanyols o no, i després
passen pel popular mercat de peix,
on Rosselló agafa una escata d’em-
perador i proclama: “Aquesta esca-
ta podria ser un diamant en brut. Ja
ho veus, Salvador, com acaben els
imperis i les fortunes”. Espriu repli-
ca: “De qualsevol cosa en fas una va-
nitas”. I l’amic afegeix: “Tens raó.
Però és que és cert: memento mori,
recorda que moriràs”. El poeta pre-
figura la malaltia que acabaria amb
la seva vida prematurament: “La
desaparició de Rosselló serveix de
símbol de l’enfonsament del món de
la República. Només queda un dels
amics per lamentar-ho. Espriu es-
criuria, més endavant: “Els meus di-
es no saben sinó contemplar dies i
sols perduts”.✒

“En Tomeu tenia una forma peculiar de caminar.
Reposava el pes del cos, que era robust, damunt
les puntes dels peus, i feia l’efecte que els talons
no li tocaven mai a terra. No avançava passa a pas-
sa, com el comú dels mortals, sinó fent una curi-
osa sèrie de saltirons, com si fos una mena d’ocell
eixalat i incomprensiblement engrandit”

“Veig ses vostres ombres. No vos puc
veure sa cara, però sí ses ombres.
Me veis voltros a mi?
Noesticsegurquemeveieu.Séquesou
aquí, però crec que m’he tornat invisi-
ble. Com si fos transparent. De voltros
només en queden ses ombres”

“–Ja l’has llegit, l’Eugeni d’Ors,
per parlar-ne amb aquesta su-
ficiència inexplicable?
–Llegit? Com vols que l’hagi lle-
git, si no se l’entén? –natural-
ment, jo no volia donar-me per
vençut”

“–Ya que estamos en confianza, os quería ha-
cer una pregunta –va continuar en Julián (Ma-
rías)–. ¿Vosotros sois españoles, o qué sois?
La crisi del 98, encara. Com a català, em vaig
sentir interpel·lat a respondre primer:
–Sí, si ser español no resultara contraprodu-
cente. Miré los muros de la patria mía...”

ROSSELLÓ-PÒRCEL, AMB AMÀLIA
TINEO I MERCÈ MUNTANYOLA
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SEBASTIÀ ALZAMORA
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