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El factor Espriu

-V OSTÈ ESTÀ EN AQUEST
PUNT. Hola. En el moment que llegeixi aquestes
línies estarà fins al barret del tema referèndum. En
el moment que escric aquestes línies, tot això del
referèndum encara queda lluny. Tot i així, m’atre-
veixo a fer una quiniela de com serà l’escenografia
que, en el moment que llegeixi aquestes línies, esta-
rem gaudint. Hi haurà molta publicitat. És a dir,
molta promoció orientada cap a un sol missatge. Sí
o no. La cultura també hi participarà. Molt poc. Amb
certa energia orientada cap a un sol missatge. Sí o
no. Els nostres intel·lectuals, en el que és un feno-
men europeu únic –i exclusivament peninsular–, fa-
ran, com a màxim, cert humor al voltant de les co-
ses més anecdòtiques de la campanya publicitària.
Bé, humor no. L’humor encabrona. L’humor és una
anàlisi de la realitat que fa caure de cul. No facis
mai humor en un casament. El que hi haurà serà,
doncs, més aviat simpatia. El contrari de l’humor.
L’humor és un no a tot. La simpatia és un sí a tot. Sí,
hi haurà simpatia. Que serà una manera més o menys
xaxi de dir que sí. Humm. Ara que m’hi fixo, he
dibuixat la participació de la cultura al referèndum
en termes de disciplina publicitària. De fet, la cul-
tura, tal com ens ha quedat, té molt a veure amb la
publicitat. Quan va començar a ser així?

NOSALTRES, ELS PUBLICISTES. Ni idea.
Les cultures peninsulars han canviat radicalment en
30 anys. Tant, que el que avui es considera cultura,
fa 30 anys és molt possible que no ho fos. En tot
cas, la publicitat és el gran què, la gran novetat, la
gran aportació, el gran canvi a les cultures peninsu-
lars en els últims 30 anys. La publicitat és un fet tan
bèstia de la cultura que, si vostè s’hi fixa cinc minuts
veurà que un creador de cultura és, en realitat, un
creador de publicitat. Per veure-ho millor els expli-
caré una bella paràbola, que parla de la reconversió
de la cultura en publicitat. Porta per títol el Factor
Espriu, i comença fa més o menys 30 anys. Com tot
per aquí baix.

EL FACTOR FERRATER. Entre els 60 i els
70 es va lliurar una batalleta curiosa. Era una batalla
entre dos models de llengua –com, esnif, totes les
coses en aquest país–, però també entre dos models
de literatura i d’intel·lectual. Els dos pollus que la
van protagonitzar eren Gabriel Ferrater i Salvador
Espriu. L’un, Ferrater, era usuari de la cultura euro-

pea i angloxasona. Fill del seu temps, la seva obra poètica és un luxe. La seva obra
assagística, estranya, sense exemples anteriors i posteriors, sense continuïtat, és
senzillament única. D’altra banda, era usuari d’una cosa molt contemporània i
que, al cap i a la fi, s’ha imposat a la cultura actual. La cosa lúdica. S’ho passava bé.
I utilitzava la cultura per passar-s’ho millor. Bé, la cultura, les senyoretes i l’alco-
hol. Espriu, d’altra banda, és un escriptor nostrat. És a dir, intraduïble, sense inte-
rès universal. Un ensopit. En vida de Ferrater, Ferrater va guanyar per KO el seu
petit combat amb Espriu, a qui feia la reencarnació d’una Catalunya de fireta amb
una cultura de fireta. El que sorprèn, aquest matí a primera hora, és que Ferrater
és un autor inexistent a la cultura –poc citat, poc reeditat, poc valorat–, i Espriu és
cada cop més un autor reivindicat fins i tot pel jovent. Per què el mediocre ha
guanyat, sembla ser, definitivament? Pel factor Espriu.

EL FACTOR ESPRIU. Ferrater es va suïcidar a principis dels 70. Espriu va
morir als 80, quan ja imperava un altre model cultural. Fins a la seva mort, Espriu
va tenir temps de fer publicitat, el gran què del nou model cultural. Va ser lletrista
d’un catautor –un esport molt comú posteriorment–. Va participar en la cultura
de masses. Va tenir, vaja, temps de gestionar publicitàriament la seva persona i la
seva imatge. Que no la seva obra, impromocionable, indigerible. I, m’atreviria a
dir, no llegida ni tan sols pels seus defensors actuals. De fet, el factor Espriu expli-
ca que un autor mediocre pot accedir a l’èxit en vida a partir de la promoció
publicitària de la seva persona. De fet, l’actual model cultural no té mitjans per
valorar les obres. Pots fer una xxxx punxada en un pal, que tant se val si fas una
bona gestió del personatge. La gestió del personatge, la publicitat, és el més sem-
blant a la immortalitat de què parlaven els antics. Dura, però, fins que et mors.
Una cosa estranya tractant-se d’immortalitat. Dura fins que ja no hi ha personat-
ge a promocionar. En aquell moment, ningú no torna a interessar-se per una obra
en veritat substituïble. Com passa amb Espriu. Un home tan reivindicat. Segura-
ment perquè Espriu és el màxim a què pot aspirar un escriptor català mitjà. A
durar mentre visqui. Total, si un ho pensa, a Ferrater li va anar molt pitjor.
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