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Estem de sort i d’enhora-
bona. De sort que la
crisi no hagi fet inviable
la continuïtat de la pu-

blicació de l’edició crítica de les
obres completes de Salvador Es-
priu que està en marxa. I d’enho-
rabona perquè ha aparegut el
volum 12 de la sèrie, que corres-
pon, en realitat, al tercer de la
subsèrie dedicada a aplegar
l’obra poètica de l’autor.

Aquest excel·lent i extens
volum recull els poemaris El ca-
minant i el mur, Final de laberint i
La pell de brau, tres grans fites
dins la producció lírica d’Espriu i
tres referents indispensables de
la poesia catalana moderna. La
part textual del volum, és a dir,
l’establiment del text definitiu
dels poemes, ha anat a cura d’Olí-
via Gassol i Bellet, i l’aparell de
notes explicatives al text, ha anat
a càrrec de la curadora i gran es-
pecialista Rosa M. Delor i Muns,
directora general de la sèrie.

Amb rigor i exhaustivitat
D’ara endavant, tot bon lector de
Salvador Espriu, des del lector
comú al lector més sofisticat,
haurà d’anar a parar a aquest
volum. En aquest sentit, cal tenir
en compte que aquest llibre no
és en absolut reservat exclusiva-
ment per a especialistes i doctes.
Està construït per tenir un abast
molt més important, una esfera
d’influència més gran, i ben bé
s’ho mereix. Gassol i Delor han

El poeta de camins i murs
Poesia❚ D. Sam Abrams

Joan Solà... si en fa de temps!

He tingut una gran alegria quan
he sabut la concessió del Premi d’Honor
al professor Joan Solà. Com que ja s’ha
parlat dels seus mèrits professionals,
només apuntaré un detall personal que,
penso, li farà gràcia recordar i a la
vegada il·lustrarà la trobada de tot de
noms en plena dictadura. Amb Joan Solà
vam ser companys al Colegio Mayor
Hispanoamericano Fray Junípero Serra, a
Sarrià, que la minoria catalana vam
rebatejar com a Ginebró Serra. Vam
coincidir amb el professor Antoni Comas,
el primer catedràtic de català d’aquella
Universitat, lligat a la feina amb el doctor
Jordi Rubió i el també professor Martí de

Riquer. Comas era més tímid, tot i que
quan es va adaptar, col·laborava en
l’ambient festiu, i Solà era l’home
tranquil, que somreia i s’ho mirava tot
amb una certa distància, un espai de
respecte cap endins i cap enfora que
protegia el seu àmbit personal.

Són apunts a peu de pàgina,
records. El poeta per antonomàsia del
col·legi era Jesús Lizano. De vegades
fèiem tertúlia amb Gabriel Ferrater i
Blai Bonet, que s’allotjaven en un altre
col·legi que hi havia a la cantonada,
una residència privada que es deia San
Jaime i que nosaltres, per rivalitat i

ganes de gresca, motiuejàvem com a
San Bruno, porque no aprueba ni uno.
També hi acudia a vegades un altre
mallorquí, que ens semblava
estrafolari, en Miquel Bauçà. Només dic
els noms principals per por d’oblidar-
me de molts altres, perquè en aquells
anys de formació –anava a escriure “de
diguem-ne formació” però cal ser
respectuós perquè si bé la Universitat
no era Oxford, el col·legi, encara que
només fos pels contactes que va
facilitar amb els noms que dic i altres
d’una alta qualitat humana, ja valia molt
la pena– els contactes amb professors i
estudiants van ser molt útils.

De Miquel Bauçà recordo que quan
amb Comas vam entrar a treballar a
l’Editorial Salvat, pel Diccionari català
del doctor Rubió, vam demanar-li
col·laboració –també a Ferrater– i Bauçà
es quedava a dormir en secret al terrat
de l’edifici d’oficines, i això va fer que
els conserges diguessin que hi havia
fantasmes perquè veien ombres, portes
que es movien, dutxes obertes... Per
Bauçà les oficines eren molt millor que
la pensió on vivia abans... Records de
jovenesa, en què la figura serena de
Joan Solà i les seves lliçons discretes i
amicals són part entranyable. Per molts
anys, Joan! Bona feina!❋
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i informativa
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estat a l’altura del repte i ens han
lliurat una feina que es caracte-
ritza pel rigor i l’exhaustivitat.
Estem molt en deute amb les
dues curadores, perquè, a més
de fixar el text, tot i les extraor-
dinàries manies correctores
d’Espriu, ens han ofert un munt
d’informació suplementària i
complementària.

D’edicions crítiques n’hi ha de
dues menes. Les imprescindibles
i les prescindibles. Les imprescin-
dibles nodreixen els lectors i els
fan créixer en el seu coneixement
de l’autor i en el seu coneixement
general de la cultura literària del
seu país i internacional. L’edició
de Gassol i Delor és, evidentment,
de les imprescindibles.

En primera instància, ens fixen
el text dels poemes, explicant-nos
tota la història oficial i extraofici-
al de com es van arribar a fer a
partir d’un joc entre l’autor, els
editors i els crítics. Aquí hem de
destacar l’interessant apartat dels
testimonis en què es reproduei-
xen els comentaris orals o escrits
que va fer Espriu sobre els seus

poemes o els seus llibres. En
segon lloc, trobem les magnífi-
ques notes a peu de cada poema
que ens expliquen un autèntic
munt de detalls, com ara precisi-
ons indispensables d’ordre bio-
gràfic sobre les actuacions d’Es-
priu i la seva interacció amb els
altres; explicacions sobre el sen-
tit de qualsevol aspecte del
poema, des del títol fins a les re-
ferències literàries i culturals que
conté; i descripcions de qualsevol
vessant formal dels poemes, des
de la sintaxi fins a la versificació.

Rectificació d’errades
Encara més, han rectificat moltes
errades de lectura, han aclarit
molts misteris i ens han permès
veure clarament l’empremta que
Espriu ha deixat sobre la lírica ca-
talana moderna. Com a exemple
paradigmàtic, podem citar l’acla-
riment sobre les relacions inter-
textuals entre el famós Wande-
rers Nachtlied, de Goethe, i la
Cançó d’albada, de la mítica sèrie
Cançons de la roda del temps d’El
caminant i el mur.

A més del seu extraordinari
valor intrínsec, aquest nou volum
d’Espriu podria servir d’excusa
per revisar a fons la recepció de
La pell de brau, per exemple, per-
què ja fa massa anys que tots els
crítics van repetint el tòpic que es
tracta d’una obra indigna del seu
autor. Gassol i Delor demostren,
sense marge d’error, que Espriu
és un gran mestre del segle XX.❋

Ha aparegut una nova edició crítica de tres poemaris de Salvador Espriu
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