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Fa uns dies vaig anar a entrevistar
Josep M. Espinàs per a la revista Ca-
ràcters, que dirigeix amb tant de rigor
l’escriptor Vicent Alonso –autor d’un

dietari magnífic, Trajecte circular (què ho fa,
que els millors dietaris del país els escriguin
autors valencians: Alonso, Sòria, Gomar?), i
de la no menys formidable traducció catalana
dels Assajos de Montaigne, entre altres
obres–. L’Espinàs ha fet vuitanta anys i ho ha
celebrat amb el llibre que també fa vuitanta,
Relacions particulars, sis semblances de sis
homes de lletres: Espriu, Foix, Delibes, Pla,
Cela i Sagarra.

ESCOLTAR L’ESPINÀS REJOVENEIX, REVITALITZA. Da-
vant tants escriptors repatanis que es quei-
xen tot el dia, per la qüestió de Frankfurt o pel
que sigui, les opinions d’aquest “pessimista
controlat per l’entusiasme” fan un efecte bal-
sàmic, perquè són producte d’una intel·ligèn-
cia pràctica i d’una certa visió estoica del
món, que no espera reconeixements ni pre-
bendes. És la manera de fer d’un home que va
a la seva, amb la il·lusió de contribuir cada
dia, teclejant una vella Olivetti mecànica, a
l’ordre moral del món.

EN EL RETRAT QUE DEDICA A JOSEP PLA en aquest lli-
bre que deia, l’Espinàs defensa que un es-
criptor escrigui molt, que guixi i estripi, per-
què tot això plegat és la marca principal del
seu ofici. I, com qui no vol la cosa, deixa anar,
amb la seva subtilitat enguantada: “Penso en
alguns escriptors d’ara, amb sous pagats per
institucions de l’administració, que es per-
meten el luxe impertinent de ser puristes i
practicar una literatura de minidosi”. Aques-
ta definició, la literatura de minidosi, és una
de les càrregues de profunditat més sagnants
que he llegit els últims mesos. Cadascú hi po-
sarà els noms que cregui convenients, que la
titlla ja està servida. Contra els escriptors que
se l’aguanten amb paper de fumar, un Espinàs
sense manies.

PERÒ A MI L’ESPINÀS SOBRETOT M’AGRADA, perquè,
amb la seva proverbial ponderació, és un de-
tractor implacable de l’aberració lingüística i
de tota mena de presumpcions verbals, so-
bretot les perpetrades per certa gent de
ploma exhibicionista (d’aquí o d’arreu), que
practica la literatura de la minidosi o la lite-

ratura de la dosi gegantina. L’home em va en-
galtar, tot sostenint la cassoleta tèbia de la
seva pipa a les mans: “Abans, quan jo era jove,
els qui escrivien «ratlles curtes» –l’expressió
és del seu admirat Espriu– feien versos. Des-
prés ja van escriure poesia. I ara escriuen po-
emaris”. Deixant de banda que personalment
sento una aversió profunda per aquest mot
fantasma, poemari –que la nova versió del
Diccionari ha tingut la lucidesa o la prudèn-
cia de no incloure en el catàleg lexicogràfic
posat al dia–, penso que l’il·lustre viatger a
peu té tota la raó. Aquí, sovint, venem la pell
de l’ós abans de caçar-lo. Com que en general
es llegeix tan poc, i tan pocs autors dels que
compten a nivell internacional, clàssics morts
o clàssics vius, de seguida ens veiem les ore-
lles. I les orelles de cadascú és una cosa tan
petita com la cua (escapçada) d’una qualsevol
sargantana. Amb la diferència que la sargan-
tana tinc entès que és una espècie en vies
d’extinció, i la d’aquests escriptors rondinai-
res que es veuen les orelles i es miren el melic,
per desgràcia no.

I UNA ÚLTIMA COSA: ACABO DE LLEGIR les memòries,
molt interessants, de Xavier Pericay, que duen
el títol sorneguer de Filologia catalana i el
subtítol explicatiu (una mica grandiloqüent)
de Memòries d’un dissident. Doncs bé, aquí
Pericay exposa la seva defensa –orquestrada
durant anys des del Diari de Barcelona, des
de la coautoria de llibres per ventura tan sub-
versius com Verinosa llengua i El malentès del
noucentisme, des del Grup d’Estudis Cata-
lans– d’un model de llengua natural i sense
gota d’afectació, acostat a la parla, lliure de
llastos retòrics i de deutes històrics que pre-
tenguin salvar els mots –en la coneguda ex-
pressió, de nou, de Salvador Espriu–. M’es-
tranya que el nom d’Espinàs no aparegui ni
una sola vegada en aquesta obra de gairebé
cinc-centes pàgines. Entre Arcadi Espada –29
remissions– i Salvador Espriu –9 remissions–,
Josep M. Espinàs no hi surt. I això que, des de
l’any 1976, l’autor del llunyà Inventari de ju-
bilacions no ha deixat d’escriure una colum-
na diària, en un estil d’una gran precisió que
hauria de ser motiu d’aplaudiment per a tot
aquell que defensa un model de llengua sense
faramalla retòrica ni barroquismes. Aquells
que, com l’Espinàs, vull creure que mai no fa-
rien servir un renec com poemari.

ES VEUEN LES ORELLES
I ES MIREN EL MELIC Jordi Llavina Escriptor

L’Espinàsialtresqüestions

“Penso en alguns escriptors
d’ara, amb sous pagats per
institucions de l’administració,
que es permeten el luxe
impertinent de ser puristes i
practicar una literatura de
minidosi”

VOLTA D’HORITZÓ

La
conxorxa
dels vols
de la CIA

J.J. Navarro
Arisa

Hi ha misteris tossuts, que ro-
manen a l’horitzó fins que el
pas del temps permet comen-
çar a treure’n l’entrellat. Els
misteriosos vols d’avions
contractats per la CIA per
transportar presoners sospi-
tosos de terrorisme han
estat un d’aquests misteris
que subsistien enmig de tots
els pactes de silenci i les cor-
tines de fum que els envolta-
ven. La veritat, però, comen-
ça a obrir-se pas. Un recent
informe del Parlament Eu-
ropeu, que s’afegeix a un
altre d’anterior, confirma el
que gairebé tothom sabia o
sospitava. Els països euro-
peus de l’OTAN, aliats d’Es-
tats Units, van donar cober-
tura a aquests vols i van
cedir l’ús dels seus territoris
per al transport de persones
detingudes il·legalment sota
la sospita de ser membres
de grups terroristes i desti-
nades a ser interrogades (so-
vint violentament) en pre-
sons secretes i il·legals esta-
blertes per l’agència
d’espionatge nord-america-
na en països poc curosos
amb el respecte pels drets
humans. La qüestió dels
vols de la CIA i dels preso-
ners que transportaven no
ha estat només un excés
comès per EUA en el con-
text de la seva croada anti-
terrorista global, sinó el re-
sultat d’una conxorxa que
comptava amb el vistiplau
dels Estats europeus de
l’OTAN, que es van estimar
més no fer preguntes,
negar-ho tot i dir que no co-
neixien el tràfic de detin-
guts organitzat per la CIA
fent servir els aeroports i els
territoris europeus. No és
només una qüestió de fer
lluir la veritat, sinó també
d’establir què és el que un
Estat democràtic pot fer o
no a l’hora de lluitar contra
el terrorisme tot preservant
els principis de llibertat i
respecte a la vida de les per-
sones que diu defensar. Per
això és necessari que la con-
xorxa bicontinental que va
fer possibles els vols de la
CIA es posi al descobert. El
secret pot ser un arma per
lluitar contra el terror, però
també ho són la legalitat, la
transparència i el respecte
per la vida.

Pobrissons
Viure, a Madrid, els 19 segons
fatídics d’un dissabte de juny, i
comprovar que els misteris de
goig, de glòria i de dolor
poden durar tan poc, et
costa. I més si, al cap de ben
poca estona, sents coets i
trompetes i cridòria a favor
del Reial Madrid, sí, però,
ben especialment, en contra
del Barça. Quanta ràbia i
quanta impotència! I més

tat, el Barça havia de gua-
nyar la temporada 2006-
2007. L’endemà de tot ple-
gat no volia ni comprar els
diaris, però a tots els maso-
quistes ens condemna la cu-
riositat morbosa. I em vaig
quedar parat: els pobres ju-
gadors i el pobre entrenador
ens venien a dir que els sabia
greu, que la Lliga ja feia
temps que l’anaven perdent,

a poc a poc, com qui entona
el Rèquiem d’una mort
anunciada. Si hagués tingut
recursos econòmics, i una
casa enorme, els hauria aco-
llit a tots, els hauria adoptat,
pobrissons!, orfes de títols i
de la carícia tendra dels afec-
cionats! Sort que feia poques
hores acabava de rellegir l’ar-
ticle publicat a Triunfo el 29
d’octubre de 1969 per Váz-

quez Montalbán, amb el
títol: Barça, Barça, Barça.
El noi del Raval tractava
d’explicar a Madrid quin era
el fil roig del Barça i les raons
de l’afecte de seguidores i se-
guidors envers els jugadors
amb coratge. ¿A quin ce-
mentiri l’han enterrat,
aquell coratge? És per orga-
nitzar una ofrena floral per
al meu Barça, RIP.

JUGADORS DEL BARÇA Ignasi Riera Escriptor

quan recordes allò que va
passar al Camp Nou, també
al darrer minut, contra el
Betis. O la desfeta –amb un
4-0 d’aquells que et taquen
per sempre– contra el Geta-
fe. Tot això com a cirereta
del pastís de celebració
amarga d’una temporada
que començava sota el signe
del set: les set copes que, se-
gons els directius de l’enti-
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