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La correspondència entre dos poetes i una mostra esperada a Barcelona

B. Rosselló-Pòrcel
i Salvador Espriu:
dos amics

2
R o s a D e l o r

caixes d’injeccions, 2 bo-
telles, 1 pinta, 1 raspall
de dents, 1 màquina
d’afaitar, 2 pastilles de
sabó, 1 termòmetre, 1
ploma, 1 mirall, 1 tub

pasta dents, 2 botelles de colònia, 1 es-
ponja, 1 rellotge, 2 flassades, 25 moca-
dors, 1 abric, 1 jaqueta de pell, 12 sa-
marretes, 3 paiamas, 3 suèters, 1 armi-
lla, 1 corbata, 1 pot de mel, 7 parells de
mitjons, 1 albornoç, 1 sabatilles, 1 parell
de sabates, 1 termo. Relació de robes i
objectes propietat del Sr. Bartomeu
Rosselló (Q.E.D.). Sanatori del Montseny
intervingut per la Generalitat de Cata-
lunya, 11 de gener del 1938.

Vet aquí el resum de vint-i-cinc anys
d’una vida que deien que cremava amb
tanta passió de viure que semblava feta
a imitació del foc. Ningú no va fer
constar en una altra llista que també
deixava una trentena de poemes excel-
lents. Enlloc es dóna fe d’aquella Fira
encesa, ni de L’arbre de flames, ni tan sols
de La rosa secreta de la vida/escriptura
d’aquell mallorquí que el 1930 atracava
a Barcelona disposat a menjar-se el món
amb els seus versos. Quan morim el que
resta de la nostra esvanida presència
física són uns quants objectes que mai
no hauríem sospitat que prendrien un
protagonisme tan brutal perquè fins i
tot no sabíem que eren de la nostra
propietat (com ara dues botelles de les
quals no consta ni tan sols el contin-
gut!). Només l’embolcall de l’ara home
invisible imita un mal record: abric,
corbata, sabates i un inútil mirall:

“Darrera la persiana sé el moment del cos al
mirall / i espio el munt de la roba vora la
flassada blanca”. On són les ulleres de
Rosselló-Pòrcel? A la llista escarida ni
tan sols hi figura el que és més perso-
nal, les seves ulleres rodones, compa-
nyes de la ploma solitària, òrfena de
paper. I enmig de tanta desolada mi-
gradesa un pot de mel: “Oh peresa de
l’aire, com es bada / la mel, la
seda i el vellut diàfan dels
núvols que s’arboren i s’agafen
/ a la roda del cel il·luminada!
”. Un jove poeta entre la
malenconia i el desig.

Dos amics de 20 anys, Sal-
vador Espriu i Bartomeu Ros-
selló-Pòrcel (1930-1938) és el
títol de l’exposició temàti-
ca que, sota els auspicis de
la Generalitat i la Institu-
ció de les Lletres Catala-
nes, la conselleria del Go-
vern Balear ens ha fet ar-
ribar de la mà de Xavier
Abraham, el seu comissa-
ri, algú que es defineix
com a perruquer i llibre-
ter, fiscalment parlant, i
que també és poeta. Jo hi
afegiria activista cultural.
L’exposició itinerant serà a
Arenys de Mar durant
aquest mes i arribarà a
Barcelona al setembre,
just per al I Simposi Inter-
nacional Salvador Espriu,
que ens convida amb un
títol molt espriuanament

educat: Si de nou voleu passar. Enguany,
els dos amics haurien complert 90 anys.
L’exposició és un recorregut força ex-
haustiu per la vida d’ambdós poetes,
vista en paral·lel i amb molta docu-
mentació fins ara desconeguda que
també posa de manifest la influència
que la seva amistat va tenir en les res-
pectives obres literàries.

Sobretot Espriu, des del mateix mo-
ment que rep la notícia de la mort de
Rosselló, evocarà sistemàticament el
record i presència de l’amic en els seus
versos i proses al llarg de quaranta-sis
anys. Una veritable conversa intertex-
tual que només la mort podrà inter-
rompre. En el seu darrer acte públic, el
1984, l’ingrés a l’Acadèmia de les Bones

Lletres, Espriu dedicarà el seu discurs
íntegrament a Rosselló-Pòrcel: era la
seva manera de fer oferiment al poeta
mort del seu cadiral a l’Acadèmia. Un
exemple perfecte del culte als morts,
exercici de la memòria que pretén
neutralitzar el temps, ha estat el de
mantenir viva en la memòria col·lectiva
la personalitat del mallorquí, no pas
amb la intenció de conjurar la mort o
de superar-la, sinó amb l’intent d’arti-
cular-la socialment, que és l’operació
mateixa del simbòlic. No trobarem un
exemple comparable en tota la nostra
literatura. Espriu en ritualitzar els ani-
versaris de la mort de l’amic Tomeu,
alhora anava tancant els cicles de la
seva pròpia existència/escriptura.

La lectura de les cartes de Rosselló,
que durant tots aquests anys va guardar
gelosament Amàlia Tineo, ens ensenya
una imatge molt més distesa i divertida
del poeta líric que les tisores d’Espriu
havien retallat amb un excés de cir-
cumspecció educada i pedagògica. Ens
tranquil·litza saber que si el mallorquí
deia renecs, Espriu era capaç de diver-
tir-s’hi i qui sap si fins i tot d’emular-lo.
Però això no ho sabrem mai. Va tenir
bona cura de destruir les cartes que ell

li va enviar i fragments
com aquest no ens els va
transcriure mai: “Oh dar-
reríssim humanista! Oh jo,
clàssic amb un glossador
Petrarca nou, Erasme viu,
Budé reencarnat! Oh llibre
polit, examinat usque ad
ungulam, remirat, castiga-
díssim. Salvàtor: ets allò
que el Debate anomena la
civilització occidental, la
cultura llatina, l’anti-Àsia!
Felicíto’m, lloo’m, admi-
ro’m d’haver-te trobat en
el meu camí, amic, germà,
confessor, mestre, públic,
panthòmens!”.

No entenc per què no
ens van permetre mai de
llegir unes cartes tan sim-
pàtiques i interessants que
ens haurien estalviat un
munt de maldecaps i fei-
na. D’altra banda, però,
moltes hipòtesis que ar-
riscàvem hi han quedat
confirmades. Alabat sigui
el senyor Espriu. En tot cas
hi figura un diagnòstic
sobre el caràcter de l’amic

Salvàtor que em sembla impagable per
rar: “Tens fama vulgar d’home que no
ha sofert gens, aviciat, afavorit de totes
les fortunes, segur del seu avenir, ido-
làtric de tu mateix perquè estàs content
de com ets. I mirant les coses de prop
molts d’aquests fantasmes s’esvaeixen.
Sempre resta allò que et remarcava: que
el teu dolor –com negaré que ets home
de sofriments diversos (morals!) i so-
vintejats?– és un dolor particularíssim,
humaníssim i tan divers, en la teva
humanitat [...] de les demés humanitats.
A vegades em sembla intuir-te, però
mai no he pogut explicar-te per una
sèrie de raonaments”.

Avui tots dos són morts però la seva
obra segueix fent-los parlar per a nos-
altres lectors. I si un raspall de dents i
una mica de colònia no abasten a re-
viure un home, l’embolcall de les pa-
raules íntimes, improvisades, plenes de
faltes d’ortografia i espontaneïtat ens
situen al centre d’una amistat que en-
cara perviu.

■ Rosa Delor, doctora en filologia catalana. Autora de

‘Salvador Espriu: els anys d’aprenentatge, 1929-1943’.

Edicions 62, Barcelona, 1993

TRES MINUTS

Guerra: no
L l u í s O l i v a

N
o es pot ignorar l’evidència:
una gran part de l’opinió pú-
blica mundial ha dit no a la
guerra. L’administració ame-

ricana no ha sabut o no ha pogut
aportar proves contundents que justi-
fiquin, si això és possible en algun cas,
l’inici d’un conflicte armat contra l’I-
raq. Amb tota seguretat, la prepotència
amb què ha actuat l’equip de Bush ha
provocat l’efecte contrari. La falta de
diàleg amb Europa, el menyspreu a les
Nacions Unides i la extremadament
llarga i erràtica campanya verbal sense

concedir en cap moment el benefici
del dubte i la possibilitat de tirar en-
rere els plans de guerra han provocat
el lògic rebuig de la gent a la violència
com a única via per solucionar els
problemes del Pròxim Orient.

Aquesta situació actual pot esdeve-
nir, però, un problema de difícil solu-
ció: Europa dividida i sense una sola
veu, els Estats Units atrapats entre una
impopular acció militar i una retirada
incoherent amb el seu discurs, el món
àrab recelós, un cop més, amb Occi-
dent, i un Saddam Hussein guanyador

per punts i contra pronòstic.
Aquest és un moment per reflexio-

nar i no precipitar-se. Cal mesurar amb
cura els moviments a fer a partir d’ara.
Els Estats Units no poden aspirar a un
liderat basat solament en la força i
l’actuació unilateral. A Amèrica, que
no a Bush, li interessa una Europa
forta, una Europa representativa de
valors morals, que es converteixi en
territori comú entre dos mons allu-
nyats geogràficament i històricament.
Un pont entre cultures.

D’altra banda, també queda el dra-
ma humà de l’Iraq per resoldre. Ens
hem manifestat contra la guerra, però
hauríem de pensar a actuar a favor de
la pau, de la pau i del benestar dels qui
hem defensat la guerra fins ara. No
hem acabat la feina. El dictador conti-
nua sent un perill pe al seu propi país
i per a tots nosaltres. Volem acabar
amb les guerres i no podem oblidar
que Saddam representa també la
guerra i el sofriment de milers d’éssers
humans.

■ Lluís Oliva. Periodista. Membre Fundació Catalunya

Oberta


