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a poc menys de tres setmanes,
vaig ser convidat pels organitza-
dors de l’Any Espriu a glossar la
figura del poeta en l’acte inaugu-

ral. Vaig arrancar amb la referència a
un titular de premsa d’uns dies abans,
“Espriu, elevat a poeta nacional”, per
proposar una sentència alternativa,
poc viable com a titular, però més ajus-
tada a la realitat: “És l’hora que la na-
ció que aspira a ser-ho s’elevi a la cate-
goria d’Espriu.” Vaig fer un recorregut
esquemàtic –per força– per la trajectò-
ria d’aquest autor únic en les lletres
catalanes i únic en les occidentals,
comparable sense encongiments
acomplexats a Pessoa, a Eliot, a Celan,
a Brecht... Un recorregut del qual faig
aquí no ben bé un resum, sinó, en ter-
mes barrocs, una paròdia.

A FINALS DELS ANYS CINQUANTA i al llarg
dels seixanta, els temps de l’arribada a
la Lluna, de Sartre instituït com a papa
de l’esquerra, dels Beatles i la minifaldi-
lla, de Godard i Antonioni, les formes
d’Espriu, eixutes, alienes a l’ornament,
dures fins i tot, s’adeien al nou raciona-
lisme en què s’aspirava a encarnar una
modernitat capaç de mirar sense por el
futur. Però amb l’accent posat en l’as-
pecte civil, la imatge d’Espriu era par-
cial i instrumentalitzada, sense gaire
interès ni atenció al tret essencial de
poeta metafísic. La falta de coneixe-
ment global i profund de la seva obra
com a projecte literari en un tot es va
afegir històricament al canvi d’estil de
vida propiciat per la segona etapa dels
Beatles de retorn de l’Índia, els hippies,
la contracultura, l’esclat dels psicotrò-
pics i del pensament alternatiu, i la libe-
ralització estètica, moral i sexual de la
societat del benestar. Tot plegat va fer
que en anys posteriors, coincidint amb
un cansament propiciat per l’excés, la
figura d’Espriu passés per un cert os-
tracisme com a model –del qual ell va
ser conscient els últims anys de la seva
vida–, en benefici d’altres poetes
–Brossa, Ferrater, Vinyoli...– que van
ocupar el seu lloc en la predilecció dins
del gremi literari, però que no el van
substituir en la projecció sobre la co-
munitat ciutadana.

ELS ELEMENTS de perdurabilitat d’un
clàssic van més enllà de l’acceptació po-
pular, i passen per la consistència de la
societat literària que l’acull. En versos
d’Espriu: “Però hem viscut per salvar-
vos els mots, / per retornar-vos el nom
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de cada cosa […]” Què n’hem fet d’aquell
retorn del nom de cada cosa? El català
usat als estaments de canvi social no
honora la memòria de l’altíssim poeta.
Donin un cop d’ull als mitjans públics de

comunicació, parin l’orella al català que
gasten els de TV3: que lluny que són els
mots d’estar salvats! Què en diria Es-
priu, del que passa avui a Catalunya?

LA VISIÓ DEL CONJUNT seria positiva: re-
cordo haver-li sentit dir que si els cata-
lans no som capaços de tenir un estat
amb fronteres, moneda, bandera i am-
baixades –són paràmetres d’altres
temps–, valia més continuar sent qua-
tre províncies i estalviar-nos l’indigne,
extenuant i inútil poti-poti de reques-
tes, greuges i reclamacions. I ho deia a
principis dels vuitanta! Imaginem-nos-
ho ara, 30 anys després. Potser un pro-
jecte d’estat que es proposi de manera
inequívoca i específica l’honestedat i la
justícia com a pedres fundacionals hau-
ria estat tan acceptable per a Espriu
com convincent per a la ciutadania que

l’ha de referendar. Cal recuperar la jus-
ta mesura de les coses i alliberar-se
d’encolomar l’ingrat paper de pares de
la pàtria a cuiners, entrenadors de fut-
bol i pallassos, feines digníssimes, d’al-
tra banda. És hora de tornar a fer d’Es-
priu, i d’altres com ell, el model d’una
Catalunya situada en el món, i aquest
cop de debò, no des de la façana i sense
interès pel contingut, sinó assumint-lo
a partir de l’exigència de la forma i la ri-
quesa del material, sigui quina sigui la
disciplina. No des de la cultura sols com a
entreteniment, sinó des de la cultura com
a visió de la realitat i d’un mateix. D’indivi-
dus i recursos, n’hi ha per no haver de ser
un residu geogràfic de mer interès turís-
tic, i ser un país de primera línia.

FINS AQUÍ UNA PART d’allò que vaig dir. No
és que n’esperés gran cosa, però és que
l’endemà la gran majoria de la premsa
reincidia en l’asinitat que pel que es veu
amb tanta candidesa jo pretenia asse-
nyalar: la gran notícia no era Espriu, si-
nó el que havia dit Artur Mas en el parla-
ment de cloenda. No s’enganyin, no re-
clamo atenció per a mi, ja sóc vell per
saber com van aquestes coses. Però
desassossega comprovar com, des dels
mitjans que tenen la prerrogativa i el
poder de fer-ho, s’insisteix de manera
tan cega i estúpida a promocionar
l’anècdota, el xivarri i la frivolitat en
lloc del coneixement articulat, la con-
sistència de les idees i el treball de ca-
dascú sobre ell mateix en l’aprofundi-
ment del seu ofici. Els parlo d’Espriu, i
s’hi podrien posar altres noms.

AIXÍ NO ENS EN SORTIREM: en altres llocs
del món, en comunitats de mesura i
condicions semblants a les de Cata-
lunya, han pres consciència de com són
d’importants l’educació, la ciència, la
tecnologia, el pensament, l’art, el conei-
xement i la informació en general; hi
dediquen els recursos adequats i, aten-
ció, als millors entre ells se’ls reconeix
l’autoritat moral i vinculant per jerar-
quitzar els continguts. Aquí tot ho es-
clafen i empudeguen l’esgarip i la pata-
cada, i mentrestant els de sempre es
van omplint les butxaques.

ARRIBATS A AQUEST PUNT, l’independen-
tista que escriu aquestes línies es pre-
gunta molt seriosament si val la pena
un estat propi per viure en un país d’im-
bècils governat per lladres. Vaig provar
de plantejar-ho aquell dia, però pel que
es veu, ni tan sols ho van sentir.

No ens en sortirem

ÉS HORA DE TORNAR A FER D’ESPRIU,
I D’ALTRES COM ELL, EL MODEL D’UNA
CATALUNYA SITUADA EN EL MÓN
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Aquí tot ho esclafen i
empudeguen l’esgarip i la
patacada, i mentrestant
els de sempre es van
omplint les butxaques

GRUP HERMES
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i
Font i Joan Vall i Clara.
Consell Editorial: Xavier Albertí (president), Joan Villarroya
(vicepresident), Joan Ballester, Maria Favà, Lluís Foix, Rosa Font,
Jordi Maluquer, Jaume Oliveras, Vicent Sanchis, Llorenç Soldevila,
Antoni Vila Casas i Pep Collelldemont (defensor del lector).

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva), Toni Muñoz (Serveis), Josep
Madrenas (Webs i Sistemes), Albert París
(Comunicació), Anna Maria Ribas (Gerència
Comercial), Miquel Fuentes (Administració i
RH), Lluís Cama (Producció), Concepció
Casals (Distribució) i Ricard Forcat.

Punt de Vista El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.




