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CINQUANTA
OMBRES
D’EN GREY
E.L. James
Rosa dels Vents

’agrada pensar que avui al vespre,
l’endemà de Tots Sants, a Salvador
Espriu li plauria que ens assegués-

sim en una butaca orellera a llegir el seu conte
Novembre, diada de difunts, publicat l’any
1934 dins el recull Aspectes. El protagonista
està entristit pel record del que ell mateix va
matar, i també per la imminència de la seva
pròpia mort. En aquests temps de moral sen-
zilla, en què l’infern són sempre els altres, el
tema d’aquest conte resulta tan inconvenient
i tan necessari com la lectura del poema de
Kavafis Esperant els bàrbars, si pot ser en la
versió de Joan Ferraté: “Prou que eren una
mena de sortida, aquests homes.”

En canvi em temo que a Espriu no li plau-
ria gaire que veiéssim l’entrevista televisiva
que l’any 1976 li va fer Joaquín Soler Serrano
al programa A fondo. I, tanmateix, cal veure-
la per conèixer una mica més aquell “narra-
dor fora de sèrie” (són paraules de Joan Fus-
ter), encara que s’hi mostri incòmode. Veure
aquella entrevista té alguna cosa d’obscè,
com observar un mort dins un taüt, quan ja
no es pot defensar ni ocultar-se de la nostra
curiositat.

En aquella llarga entrevista, Espriu es mos-
tra hieràtic, enravenat i tot. Amb el tallat de
cabells d’Edgar Hoover i les ulleres d’Arthur
Miller, tria lentament les paraules, com si lle-
gís en veu alta. Se serveix d’un castellà precís i
d’una fonètica més nostrada que la dels nos-
tres fills quan parlen català. Després de la-
mentar no haver-se pogut dedicar a l’egipto-
logia, ens obsequia amb una ganyota que
hem de llegir com un somriure introspectiu.
Amb veu suau i paraules contundents, reco-
neix com a únic mestre el prosista Joaquim
Ruyra i anuncia la seva intenció d’escriure
una novel·la.

Tots els llibres que va publicar Salvador Es-
priu abans del 1939 van ser de prosa. Miguel
Villalonga va lloar la capacitat de síntesi d’un
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conte com Tereseta-que-baixava-les escales,
inclòs al recull Ariadna al laberint grotesc, del
1935: “La novela más honda que pudiera crear
un genio analítico y de cerebro entrenado como
Thomas Mann.” No és fins després de la guer-
ra que Espriu es transforma en poeta i dra-
maturg. Heus aquí una altra de les conse-
qüències del Glorioso Alzamiento: convertir
un narrador càustic en un poeta cívic.

Davant la imminència del centenari de
Salvador Espriu, resulta estèril meditar sobre
el que hauria fet en un país normal. En tot cas,
difícilment hauria transigit a escriure con-
signes polítiques ni hauria fet de lletrista a
Raimon. ❋

Salvador Espriu
al seu despatx,
situat entre els
barris barcelonins
de l’Eixample i
Gràcia. 
ROBERT RAMOS

Catalans a ‘A fondo’
El programa d’entrevistes A fondo,
presentat per Joaquin Soler Serrano, es va
emetre a TVE del 1976 al 1981. Entre els
il·lustres convidats (Borges, Ionesco,
Chacel, Kazan, Bertolucci, Alberti, Cavani,
Cortázar...) també hi va haver espai per a
catalans com ara Espriu, i també Salvador
Dalí, Josep Pla, Joan Manuel Serrat, Mercè
Rodoreda, Joan Brossa, Adolfo Marsillach,
Terenci Moix, Núria Espert...




