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Any Espriu ens ha deixat quatre
grans publicacions que, per no prio-
ritzar, citaré per ordre rigorós d’apa-

rició entre gener i desembre.  D’entrada, ens
va arribar la biografia general d’Agustí Pons,
Espriu transparent (Proa).  Després, va venir
l’obra completa en tres volums, Poesia, Prosa
narrativa i Teatre (Labutxaca).  A continua-
ció, Ramon Balasch Editor va publicar la seva
fastuosa edició d’Ocnos i el parat esglai, l’obra
que tanca definitivament la producció espri-
uana.  I, finalment, tenim Sobre Espriu (Pu-
blicacions de la Universitat de Barcelona), un
excel·lent recull de treballs de Carles Mira-
lles, fruit de 47 anys de lectura assídua de
l’obra del mestre.

Poeta, narrador, traductor, assagista, crí-
tic, estudiós, filòleg i professor, Carles Mira-
lles és indubtablement una de les figures més
riques i complexes del panorama actual de la
literatura en llengua catalana.  L’obra crítica
de Miralles, recollida en gairebé una dotzena
de volums a hores d’ara, és molt completa
perquè es beneficia de tots els altres dots de
l’autor.

Sobre Espriu, juntament amb Sobre Foix
(1993) i Sobre Riba (2007), forma part d’una
trilogia que Miralles, amb una clara voluntat
canònica, ha volgut dedicar a tres grans poe-
tes del segle XX.  Cadascun del tres volums
encarna actitud específica del crític:  amb
Foix, Miralles treballa de descobridor; amb
Riba exerceix d’autoritat; i amb Espriu actua
de corrector.  

El nou volum de la trilogia és una creació
autònoma, que es pot llegir de manera inde-
pendent i, al mateix temps, forma part d’un
conjunt que té la voluntat de ressaltar, de
destacar tres Obres amb majúscula, rigoroses
i orgàniques.  Per Miralles existeix una casta
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superior de poetes que construeixen una
obra general única, de gran complexitat ar-
quitectònica.  A més Sobre Espriu aplega 14
treballs de formats diferents –capítols
d’obres generals, pròlegs, conferències, as-
saigs, papers acadèmics, crítiques– que l’au-
tor ha orquestrat perfectament per formar
una monografia de gran unitat i coherència. I
d’aquesta unitat i coherència de llibre se’n
desprenen clarament tres intencions profun-
des: aportar noves idees i noves lectures; des-
fer lectures errònies, tòpics i prejudicis; i pro-
porcionar les eines crítiques necessàries per
afrontar la lectura d’una obra ambiciosa de
primera magnitud.

La monografia de Miralles està cridada a
esdevenir un autèntic referent en el camp
dels estudis literaris sobre Espriu. L’autor
ens fa prendre consciència d’un munt de co-
ses:  l’organicitat, la universalitat i el cultura-
lisme d’Espriu i l’evolució i transformació
constant de la seva obra, per citar només dos
exemples. Per esmentar un cas concret, da-
vant d’un aspecte fonamental però menys-
tingut del culturalisme d’Espriu, Miralles
s’expressa amb contundència categòrica: 
“Hom ha negligit... un component impor-
tant de l’obra espriuana tancant els ulls da-
vant la influència, en ella, del món clàssic.”

Pel que fa a la voluntat de corregir lectures
equivocades, Miralles ens proposa que pren-
guem obres com ara Antígona, La pell de
brau, Setmana Santa i Les roques i el mar, el
blau d’una manera completament diferent
de la majoria d’exegetes fins ara.  Sobre Set-
mana Santa, Miralles es torna a mostrar con-
tundent:  “No és... un llibre cristià sinó un lli-
bre que, prenent com a punt de partença as-
pectes del relat de la passió de Crist... elabora
un discurs laic, en la tradició de l’humanis-
me, sobre la dignitat humana...”  Sobre Les
roques i el mar, el blau contradiu la tradició i
ens adverteix:  “No és un manual de mitolo-
gia.”  No es perdin la nova i innovadora apro-
ximació a La pell de brau.

De cap a cap, Sobre Espriu està salpebrat
d’exemples de deep reading del bo, que ens
ajuda a saber entendre com hem de llegir els
poemes individuals, els llibres successius i
l’obra general d’autors de la complexitat de
l’autor d’El caminant i el mur.  

I, per damunt de tot, la prosa dels textos té
l’estil propi de Carles Miralles, un estil bell,
precís, ritmat, elegant, subtil, cultivat, intel-
ligent. ❋
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L’apunt
Poeta de llarga trajectòria –fa 50 anys del
seu debut, es va presentar a la primera
edició del premi Amadeu Oller–, Carles
Miralles (Barcelona, 1944) és hel·lenista i
catedràtic de filologia grega de la UB. A
més de títols de crítica literària com aquest
Sobre Espriu, ha publicat poemaris com ara
La terra humida (1965), Camí dels arbres i
de tu. Per fi la tortuga (1981), La mà de
l’arquer (1990), La ciutat dels plàtans
(1995), D’aspra dolcesa. Poesia
1963-2001 (2002), No me n’he anat
(2008) i L’ombra dels dies roja (2009)
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