
◆ C U L T U R A ◆ XI
A V U I

dijous

5 d’abril del 2001

CRISTINA CALDERER

Josep Espar ha escrit sobre la identitat catalana

Al peu del canó
A S S A I G

J O A N A G U T

Fa feredat
contemplar la
quantitat
d’energia que
Josep Espar ha
dedicat al país,
posant la seva
salut en perill

Josep Espar i Ticó, Catalunya
sense límits. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

J
osep Espar (Barcelona,
1927) és un homenot
nacionalista de pedra
picada. Llicenciat en
dret es va iniciar de

molt jove en la defensa de la
identitat catalana, encara
obertes les ferides de la Guerra
Civil –l’any 1936 el seu pare
fou assassinat pels rojos– i en
plena dictadura franquista. De
conviccions profundament
cristianes, va formar part del
grup de catequistes de l’escola
Centre Montserrat Xavier, di-
rigit per Joan Pelegrí, on Espar
va descobrir Catalunya. Poste-
riorment, sota el mestratge de
Raimon Galí, es va integrar al
C.C. (Crist Catalunya) i ben
aviat es va lliurar a la ingent
tasca d’impulsor de les inicia-
tives més variades en defensa
del país.

A Catalunya sense límits, Me-
mòries 1963-1996, segona part de
les seves memòries Amb C de
Catalunya, Josep Espar dóna
compte de tot un seguit de
campanyes i realitzacions en-
caminades a reforçar la iden-
titat de Catalunya, allò que
durant dècades se’n va dir fer
país. Explica l’impuls que des
de l’editora musical Edigsa va
donar a la creació d’una xarxa
de llibreries catalanes arreu

del territori, amb el
naixement de l’em-
blemàtica llibreria
Ona, de la Gran Via
de Barcelona; la
campanya contra
la barroera preten-
sió del ministeri
d’Educació de se-
gregar Lleida de la
geografia catalana
amb l’excusa d’in-
cloure les terres de
Ponent en una fan-
tasmal regió natu-
ral de l’Ebre que
recollien els llibres
de batxillerat de
l’època; el retorn
del pare abat Es-
carré i el seu mul-
titudinari enterra-
ment; la campanya
Volem bisbes catalans,
amb episodis com
el de la caputxina-
da, la manifestació
de capellans da-
vant la comissaria
superior de policia
de la Via Laietana;
l’organització dels
premis del disc de
Lloret de Mar, que
en la seva tercera edició va
confirmar el triomf de Joan
Manuel Serrat; els tripijocs i
les tensions del projecte de fer
participar Serrat en el festival
d’Eurovisió cantant en català i
que finalment fou substituït
per la Massiel; la creació de
l’Assemblea de Catalunya i la
detenció d’Espar entre d’altres
a la Via Laietana; la primera

incursió en política amb el
propòsit de crear una candi-
datura catalana i democràtica
per a les eleccions a procura-
dors del terç familiar; l’orga-
nització de la distribuïdora de
llibres catalans Arc de Berà; la
fundació de Convergència De-
mocràtica de Catalunya; tota
la moguda que va culminar
amb la creació del diari AVUI;

la posada en marxa del Con-
grés de Cultura Catalana; l’a-
ventura de la producció del
film La ciutat cremada; el nai-
xement de les entitats Acció
Escolar del Congrés de Cultu-
ra Catalana i el Grup d’Estu-
dis Nacionalistes; l’organitza-
ció del II Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana; la
creació d’una Fundació Uni-

versal de la Sarda-
na, amb la brillant
participació als
Jocs Olímpics d’At-
lanta i la magna
ballada de sarda-
nes a Santa Colo-
ma de Gramenet,
impulsada per Jus-
to Molinero des de
Radio Taxi. Tot un
seguit d’activitats i
iniciatives que su-
posaven una feina
ingent realitzada
al llarg de 33 anys,
amb un esperit de
servei admirable,
amb un escàs lluï-
ment personal o
sense. Fa feredat
contemplar la
quantitat d’ener-
gia que Josep Espar
ha dedicat al país,
sovint rascant-se la
butxaca, posant la
seva salut en perill,
sacrificant l’oci i
suposem que una
mica la família.

Catalunya sense lí-
mits és una crònica
del que uns quants
centenars de per-

sones han estat capaces de fer
en defensa de la cultura, la
llengua, la identitat del país.
Josep Espar té la noblesa de
citar una quantitat enorme
de noms, companys de lluita.
El llibre, juntament amb el de
Joan Colomines, El compromís
de viure, és un exponent de
l’esforç esmerçat per a la re-
cuperació de Catalunya, un

document inestimable per
copsar l’estat d’esperit de re-
sistència, un esperit que pot-
ser avui està una mica diluït
sota els vaivens de la política
quotidiana. Té el valor de ser
testimoni d’uns fets, alguns
d’una gran transcendència
com el de la creació d’aquest
diari, narrats amb una vo-
luntat d’objectivitat exem-
plar. Josep Espar té el bon
gust de no queixar-se, de no
acusar les defallences alienes,
i quan parla d’ingratituds ho
fa amb una considerable ele-
gància. Per exemple, Espar
explica com fou descavalcat
de la candidatura pel primer
Parlament de Catalunya i
com anys després van dema-
nar-li que cedís el seu lloc de

president de la Sectorial de
Cultura de Convergència, que
duia implícita la presència al
Consell Nacional del partit, a
favor d’un altre pretendent
menys amic i molt menys fi-
del als postulats de CDC. I ho
fa sense rancor, amb l’espor-
tivitat de l’home disposat a
acceptar tots els sacrificis
personals. En definitiva, Cata-
lunya sense límits és un excel-
lent llibre d’història contem-
porània on, a més, hi batega
un cor noble i bondadós fo-
llament enamorat de la pà-
tria.

JORDI GARCIA

El poeta Carles Duarte

Les arrels de les idees
P O E S I A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Carles Duarte, El silenci.
La Magrana.

Barcelona, 2001.

L
es veritats de la vida
acostumen a ser de
tal naturalesa que la
seva mateixa simpli-
citat, el fet que siguin

fàcils d’intuir i necessària-
ment universals, en fa enor-
mement difícil la formulació i
encara més la sistematització.
El gran mèrit de la filosofia
clàssica rau a haver sabut ex-
pressar i organitzar en siste-
mes fets intel·lectuals bàsica-
ment simples, que tothom pot
copsar, però que gairebé nin-
gú no és capaç d’expressar.
Com que aquestes veritats, a
més, es refereixen directa-
ment a l’essència mateixa del
pensament i de la condició
humana, que és una a través
del temps, són igualment và-
lides en totes les èpoques, i
susceptibles d’escoli en cada
temps i espai concret.

El nou llibre de Carles Du-
arte, El silenci, publicat a la
col·lecció Cotlliure de La Ma-

grana, pren peu en les Ennèa-
des de Plotí, de manera que
cadascun dels poemes actua
com una glossa d’una sentèn-
cia del text filosòfic. Aquest
plantejament inicial no hau-
ria de sorprendre els lectors
de Duarte, ja que suposa, des-
prés dels poemes de Khephri i
del Tríptic hebreu, una continu-
ació de la recerca de les arrels
de la nostra civilització, re-
cerca basada no en l’evocació
dels records sinó en la validesa
i la pervivència de les idees.

SISTEMA FILOSÒFIC
Recordem que les Ennèades de
Plotí de Licòpoli (“Filòsof me-
diterrani”, segons la hilarant
expressió de la solapa) és un
conjunt de 54 tractats filosò-
fics que foren recopilats per
Porfiri de Tir. Plotí hi desenvo-
lupa un sistema filosòfic basat
en l’existència de l’U com a
principi de l’Ésser i en la ten-

dència del moviment dels és-
sers envers un Bé suprem.

Duarte basa els seus poemes
sobre Plotí en el concepte de
silenci, que situa com un eix
fonamental de la seva lectura
del filòsof. Així, l’Univers i la
seva creació es basen i es re-
colzen en el silenci i en el joc
que és alhora confrontació de
la llum i el color: “Respira el
món en el silenci de la fulla; /
el vent, / l’onatge de la llum /
l’ha despresa de l’arbre”. Exis-
teix en l’univers un moviment
de canvi incessant, que marca
el curs del temps, li confereix
cadència i el fa necessari: “Ens
cal el temps de ser”. L’essència
de l’Ésser, però, roman més
enllà de l’individu: “I alesho-
res com ara / les dones i els
homes / engendren altres vi-
des / que s’assemblen als pa-
res”. Una permanència de
l’Ésser i de les veritats fona-
mentals que són les que, al

capdavall, fan possible que
un poeta glossi els textos d’un
filòsof a tants segles de dis-
tància: “El somni s’acom-
pleix: / corre el cavall i jo sóc

algú que en el passat / fa ja
molt temps / va veure un ca-
vall que corria”.

Des del punt de vista for-
mal, els poemes amaguen, so-
ta l’aparença del vers blanc,
un rigorós sentit del ritme,
acuradament treballat, prou
per no fer necessari en cap
moment forçar la gramàtica:
són poemes que corren amb
naturalitat i transmeten amb
eficàcia les idees, que és, al
capdavall, el que interessa a
l’autor.

Duarte, els seus lectors ho
saben, és un poeta que treba-
lla i poleix l’expressió, com
un artesà que sap emprar
l’eina amb justesa per crear
objectes la bellesa dels quals
rau en la simplicitat, però en
aquella simplicitat que conté
i amaga totes les lectures, to-
ta la riquesa del rerefons. La
seva paraula –rara virtut!–
no sona mai a buit ni va mai
més enllà del necessari. Se-
gurament és per això que els
seus poemes casen tan bé
amb Plotí, ja que la força dels
antics filòsofs rau a superar el
pas del temps amb una ex-
pressió simple de fets fona-
mentals, força que és també
la del poeta.


