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Si sou dels que no concebeu
l’estiu sense una gran lectu-
ra de les que demanen no no-

més temps, sinó també un cert es-
tat d’esperit; si sou dels que us
agraden les grans biografies; si sou
dels que heu llegit Espriu però no
l’heu llegit prou; si sou tot això, re-
serveu-vos per a les vacances Es-
priu, transparent (Proa), d’Agus-
tí Pons. Són 750 pàgines que aju-
den a entendre una figura central
de la literatura del segle XX a tra-
vés d’un recorregut detallista, ele-
gant i amè per la vida i l’obra d’al-
gú que és molt més que el clixé po-
pular del poeta concentrat i solita-
ri que ens va salvar els mots.

Precisament l’excés de populari-
tat que el va envoltar al tram final
del franquisme, quan va passar a
ostentar el títol oficiós de poeta na-
cional, ha empetitit la dimensió i
complexitat de la seva literatura. I
alhora, l’excés d’ocultació amb què
ell mateix va voler-se amagar –“Sóc
un home sense biografia. Sóc l’ho-
me més avorrit i ensopit d’aquest
món”– ens ha privat fins ara de co-
nèixer la persona que hi ha darre-
re d’una obra tan ambiciosa i exi-
gent, un home entregat a l’escriptu-
ra des de ben jove, un home que as-
piravaaestaral’alturadelsclàssics,
algú que va triar penetrar a la vida a
través quasi exclusivament de la li-
teratura, que va voler viure amb la
màxima intensitat... intel·lectual: i
que hi va persistir malgrat el dalta-
baix d’una guerra que va trencar el
seu somni universitari.

Del llibre d’Agustí Pons en surt
un retrat dens, matisat, escrit amb
una certa distància que podria ser
paral·lela a la tècnica paròdica o
mitificadora pròpia de la literatu-
ra espriuana, amb la qual l’escrip-
tor agafava altura. Sens dubte,
Pons ni parodia ni mitifica Espriu
–al contrari–, però sí que fuig del
sentimentalisme psicologista: no
vol tant emocionar com perseguir
una veritat fonda. I sobretot vol
informar. Ho fa desapassionada-
ment, fins i tot amb un deix de fre-
dor. El relat flueix gràcies a una
escriptura directa, factual, farci-
da de dades que s’acoblen les unes
amb les altres omplint els buits del
trencaclosques, conduint-nos pel
laberint espriuà. Aquesta tècnica
–distància, profunditat, detallis-
me, extrema cura per la forma...–
es pot entendre com un homenat-
ge indirecte a l’estil d’Espriu.

I quin Espriu en surt, d’aquest
exercici? La descoberta de l’home
reconcentrat que s’amaga rere un
personatge esquemàtic i rere una
obra feta per a la posteritat, fins
i tot més que per al present. És
molt interessant comprovar com,
en la dialèctica entre Espriu i els
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espriuans, cada cop que algú tro-
bava una nova clau interpretativa
dels seus textos ell el negava. Com
si fos caçat. Com si la seva intel·li-
gència hagués baixat un graó en
fer-se diàfana. Quan s’equivoca-
ven, en canvi, deixava fer. El seu
geni incloïa no voler ser recone-
gut. I incloïa altres debilitats: te-
nim l’intel·lectual que clamava
per l’aïllament però a qui li encan-
tava la tafaneria; el seguidor de-
vot de Fabra –com un català més,
obedient– però des de la llibertat
de modelar la llengua com si fos
un fill propi; el ciutadà que no ac-
cepta la medalla d’Alfonso X el
Sabio alhora que no para de fer
pròlegs i presentacions per a to-
ta mena d’iniciatives cíviques; el
pensador que tenia un fons de
pessimisme ontològic i que, tan-
mateix, mai no va minvar la passió
per construir l’obra ni va escati-
mar el compromís per reconstru-
ir el país; o l’home obsedit per la
mort, una obsessió que ja es plas-
ma als 17 anys amb El doctor Rip.

Espriu, des de la seva fenome-
nal altura intel·lectual, sentia un

desig de ser. I va voler ser a través
de la carnalitat de la llengua. Si un
cos va modelar, si un cos va esti-
mar, va ser el de la llengua catala-
na i tot el que representava.
D’aquesta manera, el superdotat
jove laic, anticlerical i antinou-
centista acabaria convertint-se en
pilar de la continuïtat cultural, in-
closa la continuïtat d’un fondo
sentiment religiós i la d’un projec-
te de país que havia volgut institu-
cionalitzar el Noucentisme.

Aquell nen que als 12 anys ja
havia llegit El Quixot i la Bíblia,
l’insubornable amic dels seus
amics (Rosselló-Pòrcel, Amàlia
Tineo i Mercè Muntanyola); el
senyor jove i el savi amb cara de
nen que es va construir un món a
mida arrelat en el sentiment de
pèrdua; l’antirevolucionari du-
rant la República que acabaria es-
devenint emblema de l’esquerra
liderada pel PSUC en la Transi-
ció; el ciutadà exigent sobretot
amb si mateix i heterodox sobre-
tot també cap endins; l’apassio-
nat per la càbala, l’antic Egipte i
el coneixement de llengües (cas-
tellà, gallec, basc, italià, francès,
alemany, grec, llatí, hebreu, àrab,
caló); l’hipocondríac amable i
distant...; tots aquests Esprius els
trobareu en una biografia que
marida l’home i l’escriptor en to-
tes les seves facetes: poeta, autor
teatral i narrador.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] La veritat sobre el...
JOËL DICKER
La Campana
688 pàgines i 22 € 2/4

[ 2 ] Wonder
R.J. PALACIO
La Campana
420 pàgines i 14 € 1/41

[ 3 ] Inferno
DAN BROWN
Empúries
640 pàgines i 22,50 € 4/8

[ 4 ] Victus (edició rústica)
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
608 pàgines i 22 € 3/10

[ 5 ] Brúixoles que...
ALBERT ESPINOSA
Rosa dels Vents
240 pàgines i 16,90 € 5/16

[ 1 ] S’ha acabat el bròquil
JAUME BARBERÀ
Ediciones B
144 pàgines i 15 € 4/16

[ 2 ] El cercle de la...
VALENTÍ FUSTER 
Planeta
192 pàgines i 18,90 € -/15

[ 3 ] El món groc
ALBERT ESPINOSA 
DeBolsillo
176 pàgines i 6,95 € 3/80

[ 4 ] Córrer o morir
KILIAN JORNET
Ara Llibres
200 pàgines i 18,50 € -/117

[ 5 ] 1001 curiositats...
ANA RIERA 
L’Arca
200 pàgines i 18,90 € -/17

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Inferno
DAN BROWN
Planeta
640 pàgines i 22,50 € 1/8

[ 2 ] Pídeme lo que...
MEGAN MAXWELL
Esencia
432 pàgines i 19,50 € -/1

[ 3 ] La verdad sobre el...
JOËL DICKER
Alfaguara
672 pàgines i 22 € 2/3

[ 4 ] Brújulas que buscan...
ALBERT ESPINOSA
Grijalbo
240 pàgines i 16,90 € 4/17

[ 5 ] La lección de August
R.J. PALACIO
Nube de Tinta
416 pàgines i 14,95 € 3/40

[ 1 ] La enzima prodigiosa
HIROMI SHINYA 
Aguilar
224 pàgines i 17 € 1/16

[ 2 ] Masterchef
VARIOS AUTORES
Espasa Calpe
216 pàgines i 19,90 € 3/13

[ 3 ] Alfonso XIII y Cambó
BORJA DE RIQUER
RBA
288 pàgines i 20 € 6/8

[ 4] Nadie es más que...
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Espasa Calpe
256 pàgines i 19,90 € 4/66

[ 5 ] El círculo de la...
VALENTÍ FUSTER
Planeta
192 pàgines i 18,90 € -/15


