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Quan el poder porta l’home a l’arrogància,
la poesia li recorda les seves limitacions.
Quan el poder redueix els temes d’inte-
rès d’un home, la poesia li recorda la ri-

quesa i la diversitat de la seva existència. Quan el
poder corromp, la poesia neteja, perquè l’art es-
tableix la veritat humana bàsica que ha de servir
de pedra de toc del nostre judici. [...] Veig poques
coses de més interès per al futur del nostre país i
de la nostra civilització que el ple reconeixement
del lloc de l’artista”.

PERDONIN UNA CITA TAN LLARGA, però el discurs d’on
l’he tret és tan extraordinàriament memorable
que em vénen ganes de citar-lo in extenso. Es trac-
ta del breu però contundent discurs que va pro-
nunciar el president John F. Kennedy el 26 d’oc-
tubredel1963(escassamentunmesabansdelseu
brutal assassinat) en ocasió de la inauguració de
la Biblioteca Robert Frost a Amherst College.
Amherst va voler retre un homenatge digne al
gran poeta que havia estat professor de la casa du-
rant 33 anys entre el 1917 i el 1963, l’any de la
seva mort.

EL PRESIDENT VA FER UN FORAT a la seva atapeïda
agenda per inaugurar la biblioteca Frost a
Amherst per qüestions personals, culturals i po-
lítiques. Kennedy havia llegit la poesia de Frost in-
tensament des de la seva joventut, però de gran
la vida i la carrera de Frost encarnaven l’excel·lèn-
cia artística i el coratge de ser un mateix i de no
doblegar-se davant de ningú. A partir del 1956,
quan Kennedy va prendre la determinació d’as-
pirar a la presidència, Frost es va convertir en el
representant par excellence de la comunitat
intel·lectual que el jove candidat tenia tantes
ganes de reconèixer i d’integrar plenament en la
societat nord-americana.

DE FET, KENNEDY VA TREBALLAR COM MAI CAP PRESIDENT
abans o després per l’acostament entre els artis-
tes i la societat. Per això mateix va convidar Frost
a llegir un poema en la cerimònia de la seva presa
de possessió del càrrec de president el gelat i llu-
minós20degenerdel1961.Peraixòmateixvaen-
cetar latradició de convidar artistes a laCasaBlan-
ca. Per això mateix va pronunciar el discurs que
va pronunciar a la Biblioteca Robert Frost. Ken-
nedy podia dir aquelles paraules perquè havia de-
mostrat de sobres que se les creia i no eren pas una
mostra més de la retòrica buida dels estadistes.

FA COSA D’UNA SETMANA, EL VICEPRESIDENT PRIMER del
Parlament de Catalunya, Higini Clotas, i la con-
sellera d’Interior, Montserrat Tura, van presentar
en una conferència de premsa l’acte institucional
de la Diada Nacional de Catalunya d’aquest any.
Clotas va asseverar que “el Parlament i el govern
volem una celebració amb la dignitat nacional que
correspon a la Diada de l’Onze de Setembre.” A
més, Clotas va advertir que “s’ha consolidat i difí-
cilment és prescindible per a Catalunya”, per si el
PSC no governa que a ningú se li acudeixi la bri-
llant idea de canviar res! I així, com a gran traca
de final de festa, enguany n’hi haurà per a tots els
gustos: senyeres carregades de valor simbòlic per
celebrar l’Estatut minvat; toquets de modernor
com Pascal Comelade interpretant Els segadors
(Rafael Subirachs era massa fort!), Marina Ros-

sell cantant una sardana i Missia fent de les seves
amb l’havanera La gavina; el discurs feble i fallit
de Pau Casals davant les Nacions Unides en rebre
la Medalla de la Pau l’any 1971; Jordi Savall in-
terpretant El cant dels ocells; progressisme polí-
tic amb Paco Ibáñez cantant una cançó en basc; i
la picada d’ullet a la tradició amb la Coral Sant
Jordi, que ens delectarà amb una cançó popular!
I perdut entre tanta fanfàrria un poema del gran
Salvador Espriu, evidentment Inici de càntic en
el temple, un dels pocs poemes que els polítics
d’aquest país saben del mestre.

AQUÍ SÍ QUE HE HAGUT DE DIBUIXAR LA RATLLA! Si el go-
vern vol bombos i platerets en el seu darrer Onze

de Setembre, per ell farà. I si gent com Pascal Co-
melade, Missia i Paco Ibáñez volen jugar-hi, que
els vagi de gust! Però que no juguin amb la figu-
ra i l’obra de Salvador Espriu. Aquest govern,
després de la seva nefasta i vergonyosa actuació
en matèria de cultura tot al llarg de la legislatu-
ra, no té ni el dret ni l’autoritat moral o intel·lec-
tual per fer ús de la figura i l’obra d’Espriu. Pre-
cisament, Edicions 62, presidida per socialistes
destacats, voldria treure’s de sobre la magnífica
edició crítica de les Obres completes d’Espriu! A
més, aneu al catàleg de l’editorial en qüestió i
compteu la quantitat de poemaris d’Espriu que
hagin passat de la col·lecció L’Escorpí, una
col·lecció en via morta, a la col·lecció de poesia
normal que publica el Grup 62! Tot plegat, un
altre cim de la hipocresia cultural que han asso-
lit el govern i el Parlament, amb el PSC i ICV en-
capçalant l’escalada.

JA SÉ QUE LES COMPARACIONS SÓN ODIOSES, però Ken-
nedy i el seu govern es van guanyar de ple el dret
d’utilitzar la figura i l’obra de Frost com a em-
blema de la seva política cultural. En canvi, l’ac-
tual govern de la Generalitat de Catalunya i el
Parlament, per estar a l’altura del seu autèntic
interès per la cultura literària, en l’espai reser-
vat a l’Espriu, haurien de deixar un minut de si-
lenci, el minut de silenci pel no-res en matèria de
cultura, el minut de silenci per la mort del polí-
tic culte i sincerament preocupat per les arts.

EL NO-RES EN MATÈRIA
DE CULTURA

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Poesia ipoder

“Aquest govern, després de la
seva nefasta i vergonyosa
actuació en matèria de cultura
tot al llarg de la legislatura, no
té ni el dret ni l’autoritat moral o
intel·lectual per fer ús de la
figura i l’obra d’Espriu”

EN SÍNTESI

Espifiar-la

Marçal
Sintes

Algun cervell marquetinguià
de la companyia aèria Rya-
nair, possiblement la Sinead
Finn mateixa, va empescar-
se una idea alternativa, pu-
nyent i mediàtica. L’as-
sumpte perseguia clavar un
cop de puny a l’estómac de
la geganta Iberia. Així és
que la companyia de baix
cost va prometre per Inter-
net i ràdio un bitllet d’avió a
tots aquells que es presen-
tessin dilluns al matí a la
plaça de Catalunya de Bar-
celona amb cartells i pan-
cartes malparlant d’Iberia i
elogiant Ryanair. La idea va
funcionar, i tant si va funci-
onar!, més del que ningú no
havia previst. La crida va
atraure tanta gent que no
hi havia bitllets per a tot-
hom. Aleshores la gent va
començar a posar a parir la
companyia irlandesa. La
multitud es va anar escal-
fant fins a encolerir-se i una
mica més i es cruspeix amb
patates l’habitualment de-
simbolta Sinead Finn, di-
rectora de màrqueting i
vendes de Ryanair per a Eu-
ropa, que hi va acudir en re-
presentació de la seva em-
presa (no es pot descartar
que a hores d’ara ja esti-
guem parlant de la seva
exempresa). La Sinead es
va salvar gràcies als Mos-
sos, que la van treure d’allà
després que rodolés per
terra. Bona part dels con-
gregats –i enganyats– van
acabar denunciant Ryanair
davant Consum. D’això se’n
diu exactament espifiar-la i
presenta tots els requisits
per ser estudiat a les esco-
les de negocis per mostrar
com una magnífica idea pot
transformar-se en un gran
desastre. Com és sabut, les
idees aparentment més bo-
niques, més rodones, són
sovint també les més sus-
ceptibles d’acabar dramàti-
cament. És d’aquesta ma-
nera a la vida, a l’art, a la po-
lítica... i també als negocis.
m.sintes@hotmail.com
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