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Quantot justens iniciàvem
en els mètodes per pas-
sar de llarg del franquis-
me(sensedeixard’afron-
tar-lo) ja trobàvem,apoc

a poc, qui i què s’havia quedat pel
camí sense tornada. Qui es moria
mentrestant a l’exili i no l’havíem
pogut conèixer; qui llavors mateix
moria a casa (Ruyra, Bertrana i alguns
dels quals no en sabérem res). Afa-
nyosament enllaçàvem amb l’abans
d’aquella guerra, tot un territori mal-
mès l’any 1936 i sepultat el 1939. Ha-
víem de travessar, per albirar-lo i fer-
lo nostre, un mur fet d’oblits interes-
sats, de culpabilitats admeses, de
rebuig fins i tot. Una mena de mur
més malèfic que els de pedra. Al dar-
rere hi havia, és clar, morts i desapa-
reguts; d’aquests darrers no n’havia
tornat ni un borrall. Sort que, com en
el cas del desaparegut Ramon Es-
querra, en restaven l’ànima, els lli-
bres, l’inestimable recança dels seus.

Shakespeare a Catalunya, a cura
l’edició, com la de Lectures europe-
es (2006), de Teresa Iribarren i Do-
nadeu i per tant, com aleshores,

El Shakespeare
d’Esquerra

William Shakespeare i Ramon Esquerra
(1909-1938), autor de ‘Lectures europees’
i de més d’un miler d’articles, i del qual
celebrem el centenari del seu naixement
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que ha estat fet fins al seu moment
(la primera versió d’aquest treball
fou publicada a La Revista l’any
1935), o sigui durant el primer terç
del nostre segle daurat. El capítol ti-
tulat El Nou-cents comença així
(crec que escau de reproduir-ho):
“El segle XX produeix a Catalunya
dos fets paral·lels: l’un, d’ordre po-
lític: la transformació del catalanis-
me, de ser pur moviment de reivin-
dicació d’una personalitat nacional
pròpia, a projectar-se ambiciosa-
ment sobre el futur; i l’altre d’ordre
cultural: la incorporació de Catalu-
nya als problemes internacionals de
la cultura, la curiositat per totes les
formes estrangeres d’art i de cièn-
cia, i, per tant –i com a conseqüèn-
cia–, el desig de creació d’una cultu-
ra catalana. Per això es fixa la llen-
gua, es creen institucions culturals
de tota mena i es persegueix d’una
manera totalitària, la incorporació
de les coses estrangeres a la cultu-
ra que s’intenta de crear”. Més avall,
encara a la mateixa pàgina (137), re-
corda “la consideració oficial de
Shakespeare com a geni universal i

dels més grossos en el Glosari orsià,
que és com una mena de dietari es-
piritual de l’època”. Parla com a
època del Noucentisme, sense es-
carafalls ni prejudicis. Ben a l’inre-
vés: dedica tota l’atenció que es me-
reix a la visió i a l’acció de Josep Car-
ner sobre Shakespeare.

Hi ha, però, al peu de la mateixa
pàgina, unes sorprenents paraules
seves on, en referir-se al període
corresponent al segle XX (al qual de-
dica la resta de l’estudi), diu que s’es-
tén “fins a l’acabament [la cursiva és
meva] de la guerra”. És talment com
si ho llegíssim escrit per un altre;
perquè Ramon Esquerra no pogué
veure el final de la guerra ni, per
tant, historiar-lo.

De la lleva del 1929
És cert que encara pel setembre de
l’any 1938 s’estrenà (o almenys s’hi
representà) al Teatre Poliorama La
feréstega domada, amb aquest fe-
réstec títol. Hi vaig anar amb els
meus pares i qui sap si ens hi podí-
em haver trobat. Jo tenia disset
anys, però encara no havia estat
mobilitzada tota la meva lleva, la del
1942. Ramon Esquerra era de la del
1929, els membres de la qual foren
mobilitzats ben d’hora. Sobre al-
guns desapareguts com ell (que ha-
via publicat 370 articles a El Matí i 50
a La Veu de Catalunya) és bo de lle-
gir, ves per on, la novel·la Contra el
silenci, de Ramon Folch i Camarasa.

Ramon Esquerra, un altre desapa-
regut, volia dir, doncs, fins al comen-
çamentde laguerra.Peròaixò lacen-
sura potser no ho deixaria passar? Li
manipularen el seu escrit, per pre-
caució? Encara ara no som capaços
de dir la veritat: Ramon Esquerra ha-
gué de deixar de publicar des del 19
de juliol del 1936. Només hi ha un ar-
ticle seu al setmanari Meridià (nom
del requisat Mirador). Silenci, doncs.

No em vull estar de recordar que
quan va reaparèixer Lectures euro-
pees vaig publicar en aquest mateix
suplement un ampli reportatge titu-
lat Una reedició que s’ha fet esperar
massa (1-11-2006). Acompanyava el
meu article, entre expositiu i crític,
una breu però intensa crítica de Jo-
aquim Noguero. M’ha sorprès i fins
i tot m’ha dolgut (potser sense raó
perquè el nostre temps és per a les
veus joves) que no se citi a cap nota
del llibre actual.

La memòria històrica serà com-
pleta o no serà. A poc a poc –gràci-
es, L’Albí i Faig; gràcies un altre cop,
Teresa Iribarren i Donadeu– el mar-
ginat, ja des del 1936, Ramon Es-
querra, torna a la vida, amb una
apassionant dignitat. Com Joan Cre-
xells, com Alfons Par, del qual Ra-
mon Vinyes evoca “l’horror del
crim” (p. 61), ell és un desaparegut
que ja no s’allunyarà més, perquè
ens va passar al davant amb la seva
trajectòria intel·lectual i humana.❋
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amb totes les garanties, és una ne-
cessària aportació a fer un acte de
justícia i d’homenatge a Ramon Es-
querra en aquest centenari del seu
naixement. Si aquella bestial confla-
gració no hagués tingut lloc, com
deia Giraudoux de la guerra de Tro-
ia, el jove i ja eximi crític i historiador
de la literatura hauria pogut rabejar-
se en tot el Shakespeare que ha vin-
gut d’aleshores ençà i que no cessa.
Com hi hauria gaudit! Amb quina ri-
gorosa però equilibrada crítica hau-
ria rebut les aportacions normals
d’una cultura europea!

Ramon Esquerra, sense prejudi-
cis sectaris i esbiaixats, examina el


