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l bon amic Ramon Balasch –a la cuina
de l’edició a mitges amb Mireia Mur,
informen els crèdits– acaba de publi-

car Ocnos i el parat esglai, recopilació com-
pleta de ressenyes, pròlegs i articles teòrics
en general de Salvador Espriu, en la major
part ordenats per ell mateix. Una obra en-
riquidora, esplèndida, imprescindible de
debò de debò, i si continuen llegint veu-
ran per què ho recalco. Veus més
sàvies i autoritzades que la me-
va en faran, esperem-ho, les
ressenyes que es mereix.
Tot seguit del meu aplau-
diment més entusiàstic,
tocaré un sol aspecte
d’aquest Espriu teòric: el de
la literalitat dels continguts.

Fa uns dies vaig enllestir
un text pel catàleg de l’exposi-
ció sobre Espriu del CCCB –ca-
tàleg que encara no ha sortit–, i
expressava dubtes sobre la possible
ironia dels elogis prodigats pel poeta,
dubtes contestats, segurament amb justícia i
segur que amb tot el dret, dins del cercle de
l’exegesi espriuana. Vist ara en conjunt el
corpus teòric del poeta de Sinera, de dubte
no me’n queda gaire. Podria fer una antolo-
gia d’exemples que ompliria quaranta arti-
cles com aquest; em limitaré a un parell de
casos, i que jutgi el lector què és planor de sig-
nificat, què ironia, què sarcasme:

A propòsit d’una festa al restaurant Orota-
va (p. 477): “com que el dring tan eufònic de
l’Hostalillo era perillós per a la higiènica har-
monia de la seva vanitat, el va rebatejar, per
un esportiu exercici de modèstia, amb el
nom d’Orotava […]”. Sobre la poesia de
Martí i Pol (p. 146): “El diàleg amb ella em
neix espontani i amatent i prompte, malgrat
unes quantes, molt poques, formes idiomàti-
ques, irreprotxables però que no coincidei-
xen, i no hi ha cap raó per la qual hi haurien
de convenir, amb la selecció del meu vocabu-
lari.”

A Espriu l’exaspera la futilesa, la banal in-
consistència de la societat intel·lectual: si
aquest diu això, i l’altre diu que el de més en-
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A les acaballes de l’Any Espriu
llà diu allò, si d’un en parlo millor que
d’aquell perquè de fet vull anar contra
aquell altre... El tarannà el du a flagel·lar
Catalunya de manera tan sanguinària com
Bernhard Àustria, però el deute amb les
convencions de l’ordre social al qual perta-
ny el priva de fer-ho pel mateix procedi-
ment. Per no prendre mal en una brega tan
inútil i vana hi ha poques sortides: no dir
res de ningú, però això és impossible quan
es té una voluntat de presència tan defini-
da com la que impulsa Espriu; per tant,
opta per la solució-cuirassa de parlar per
elevació indiscriminada. Qualsevol sobre
qui ha de discórrer és objecte d’una raste-
llera espaterrant d’elogis extrems, i només
el qui té elements i paciència per situar-se

en el context distingirà els autèntics
dels estereotipus, que la majoria de
vegades no són ni tan sols irònics:
són simplements buits, són cartó-
pedra. Rere tal muralla de flors
–petrificades, això sí–, tothom

queda content, i Espriu, protegit de
tot mal.

Entre parèntesi: en diferents or-
dres, no és una pràctica inhabi-
tual: al crític-cronista Saladri-

gues, per exemple, li passava una cosa
semblant amb les ressenyes. Pres literal-
ment, cada setmana llegia un llibre que li
canviava la vida –cosa que a partir d’una
certa edat deu ser traumàtica–, i que per la
resta dels humans era lectura imprescin-
dible per continuar respirant. Era així? Ho
dubto. Saladrigues era tan sols amable,
educat i amic dels editors.

No em guien afanys moralistes, ni de
qüestionar la finor intel·lectual de ningú,
però el cas exigeix atenció; distreure’s da-
vant de la reticència devalua l’autèntic
elogi, el fa invisible, l’inclou en la banalitat
del conjunt, i mediatitza i corromp –en
l’aspecte tècnic, insisteixo, no entro en èti-
ques de fons– l’anàlisi de la literatura, de
l’art i el pensament en general. Abonar-
s’hi, acceptar-ho, o tan sols deixar d’asse-
nyalar-ho, engreixa la futilesa que tant es
diu que es vol combatre. ❋
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Amb el suport:




