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Joc nou

El bosc que creix

S
egons la dita, fa
més fressa un
arbre que cau que
tot un bosc que
creix. Josep Maria

Espinàs és un bosc que creix,
en silenci, però al cap dels
anys –i ara en fa vuitanta!–
ha contribuït de manera im-
portant a l’extensió, l’alçada
i la riquesa del nostre bosc.
L’Espinàs prefereix la feina
callada i honesta de cada dia.
A la vora dels grans esdeve-
niments, formant-ne part, hi
ha els petits fets. Els primers
els coneix tothom; els se-
gons, només els més atents.
Ell mateix es fa definir com
un “home de fer feines”. Jo
diria que és un escriptor de
proximitat, així com hi ha
jutges de proximitat i metges
demedicinageneral,quehan
d’afinar molt bé les eines per-
què en la seva tasca no hi ha
llamps ni trons argumentals
ni de llenguatge que s’impo-
sin per si mateixos. La llen-
guadiscorrepercaminstran-
quils i el lector pot observar
amb més assossec l’eficàcia i
l’elegància de l’estil.

L’escriptoraraacabadepublicar
Relacions particulars (La
Campana), que és una me-
mòria, o millor, uns apunts,
sobre sis autors amb els
quals va coincidir al llarg de
la seva vida, per raons pro-
fessionals, tot i que no sem-
pre. Són uns retrats exactes,
un dibuix precís, dels sis per-
sonatges, i una lectura
amena que ajuda a entendre

el clima artístic o moral del
país durant la segona meitat
del segle passat.

De Salvador Espriu resca-
ta el famós pis dels Jardinets
de Gràcia, on era fama que
vivia com un eremita, i el so-
trac que l’ensulsiada va su-
posar per a la seva carrera.
El retrat que en fa, amb els
pèls curtíssims i rígids de fa-
quir, és el que guardem tots
a la memòria. I l’encarcara-
ment físic, també. Espriu no
és només l’escriptor trist que
passeja, sinistre, el doctor

Jordi Sarsanedas i els més
joves, Antoni Pous i Miquel
Martí i Pol. No sé si hi ha tes-
timoni extens d’aquestes tro-
bades resistencials, organit-
zades cada any per Joan Tri-
adú... Espinàs afegeix detalls
al record que tenim d’un Foix
solar, enèrgic, incombustible.

Miguel Delibes i Camilo
José Cela són dos apunts dels
novel·listes castellans de més
nom en aquell temps, perquè
del ZZ inanomenable, o sigui
Zunzunegui, ja no se’n canta
ni gall ni gallina. Són dos afe-

Josep Maria Espinàs ha publicat ‘Relacions particulars’ (La Campana) ●

Es tracta d’un text en què ofereix apunts personals sobre Espriu, Foix,
Delibes, Cela, Pla i Sagarra, amb els quals es va relacionar ● Emili Teixidor

Els boscos
frondosos
de Sagarra i
Espinàs creixen
cada cop més

Des de les institucions
de les arts i els oficis,
associar-se ha estat
unatendèncianatural.

Els objectius eren múltiples, i
amb l’evolució de la societat,
amb els drets reconeguts per
l’Estat i lesdiferentsprestacions
socials, el caràcter i els objectius
dels gremis han anat variant.
Deixant a part les professions li-
berals –metges, arquitectes, ad-
vocats, etc.–, els gremis artístics

han fet una fortuna dispar, lli-
gada al seu reconeixement legal
i a la possibilitat d’incorporar
sancions a les normes.

Un ciutadà que opera a cor
obert i no és metge va a la presó,
però res no impedeix a un que
no té ni la més punyetera idea
d’escriure de perpetrar qualse-
vol artefacte amb mots l’un dar-
rere l’altre i dir-ne poemes o
novel·la. I potser aquesta és la
gràcia de les arts. D’algunes, per-

què als actors els cal col·legiar-
se per sortir a una pel·lícula.
Quan no hi ha obligacions
d’ordrefederatiu,elssentiments
corporatius s’acaben manifes-
tant en forma d’elits. Una altra
qüestió és la defensa legal dels
artistes professionals. La qües-
tió és: els escriptors, per exem-
ple, estaríem disposats a dur el
corporativisme a les últimes
conseqüències i impedir de pu-
blicar el qui no estigués federat?

Algú que
opera a cor
obert i no és
metge va
a la presó;
un escriptor
impostor, no

Illes perdudes

Josep Maria Espinàs ha publicat ‘Relacions particulars’, apunts personals sobre sis escriptors. PERE VIRGILI

Miquel
de Palol

Defenses
gremials

gits a la biografia d’aquests
autors que haurien de conèi-
xer tots els lectors.

De Josep Pla impressiona
com l’autor va captar l’an-
goixa davant l’envelliment i
la mort, i les raons de la seva
afició a la beguda i als viat-
ges. També la seva capacitat
d’inventar-se, com Cela, un
personatge, tot i que amb
menys espectacle i amb més
astúcia. Les anècdotes que
explica són impagables.

Sobre Josep Maria de Sa-
garra és valuosa la història
del grup de joves intel·lectu-
als que l’exclouen d’un article
sobre literatura catalana i, al
final, per exigència dels edi-
tors, encarreguen el text a
l’Espinàs, que accepta en-
cantat. “Qui millor que un es-
criptor jove [l’Espinàs] que
no els interessava, per es-
criure sobre un escriptor
famós que tampoc els inte-
ressava?”. Així anem. Però
aquells arbres joves han cai-
gut amb l’estrèpit que hem
hagut de suportar, mentre
els boscos frondosos de Sa-
garra i Espinàs creixen cada
cop més. Per molts anys!

cap de Creus i les visites a
casa seva quan ja era molt
gran. Espinàs reivindica el
reconeixement del Foix pro-
sista, que encara no s’ha fet
amb prou claredat.

Jo el recordo formant part del
paisatge de Sarrià, i arribant
pel camí de les Planes a Can-
tonigròs, amb un bri d’herba
a la boca, per reunir-se amb
el grup de crítics i escriptors
que es reunien cada any a
Cantoni pel certamen litera-
ri: hi havia de Carles Riba a

Rip o Mrs. Death pels carrers
de Sinera, de Lavínia o de
Sepharad, i, si és cert que
acabada la guerra deia “em
moro perquè no sé com
viure” i estava cansat de la
seva covarda, vella, tan sal-
vatge terra, després es con-
vertiria en el poeta civil que
demana una almoina de
perdó i tolerància entre ger-
mans. El retrat que en fa
l’Espinàs ajuda a completar
la imatge que en tenim.

De J.V. Foix, en recorda
les passejades per Sarrià i pel


