
vam reunir allà assí-
duament fins que va 
morir el nostre com-
pany més estimat. 
Després ja no.
 Ahir hi vaig tornar 
després d’uns quants 
anys per constatar 
com s’esvaeixen les 
nostres passades ca-
res i aixecar la copa de 
verdejo a la salut de 
les verges i l’amic ama-
gat. El líquid, a la llum 
del sol més raïm que 
pàmpol, va cridar la 
llunyania i vaig tornar 
a veure’l com si acabés 
de baixar del seu apar-
tament, una cofurna 
de la zona històrica, és 
a dir, sorollosa i bruta, 
amb el perfecte aplom 
de la classe social més 
elevada d’Espanya, 
aquella que Eugenio 

Trías va anomenar la 
lumpenburgesia. No ha-
via canviat en absolut. 
És privilegi dels que 
s’absenten quan enca-
ra no s’ha acabat la fes-
ta mantenir-se intac-
tes i invictes. Tampoc 
va comentar, era mas-
sa seriós per fer-ho, la 
maçada de temps que 
m’havia caigut al da-
munt del cap. Només 
es va recolzar a la bar-
ra, va demanar el seu verdejo i vam 
començar a disputar sense dilació 
sobre el destí fatal de la poesia. Cada 
vegada que apareixia la paraula «ex-
tinció» demanàvem una altra am-
polla.

JO PENSAVA, mentre el sen-
tia afirmar una vegada més allò que 
com a poeta l’home habita la Ter-
ra (i si no més val que es pengi amb 
el cinturó), pensava, deia, que molt 
poca gent que ens veiés allà asseguts 
amb les nostres copes i la nostra xer-

Una evocació d’un amic desaparegut

Dels grans homes d’abans
És privilegi dels que s’absenten quan encara no s’ha acabat la festa mantenir-se intactes i invictes

L
a façana de Santa María 
del Mar ara està coberta a 
la meitat esquerra per una 
d’aquestes espesses lones 
d’obra que la converteix 

en una escultura de Christo, o pot-
ser en una església bòrnia. La pul-
cra construcció gòtica, sens dubte 
la més gentil de Barcelona, és tan fe-
menina que els arcs de la girola sem-
blen formar els plecs d’una faldilla 
pètria, potser la de la Mare de Déu 
que protegia de la fúria procel·losa 
els mariners renaixentistes i les se-
ves embarcacions. Últimament és 
molt visitada gràcies a l’èxit fenome-
nal d’una novel·la. La comparació 
d’aquest relat i la seva església amb 
una altra cèlebre parella, la de Nô-
tre-Dame i Victor Hugo, també con-
vida a imaginar la diferència entre 
una donzella llevantina i una ma-
trona nòrdica.

AL DAVANT D’AQUEST 
monument en honor de les noies 
verges, tan poderoses fa uns segles, 
hi ha un bar de vins que també té un 
títol il·lusòriament religiós, La Vi-
nya del Senyor. Podria semblar que 
es tracta de la sagrada vinya als ceps 
de la qual els monjos cristians vet-
llaven la sang de Crist, però no. El tal 
«senyor» és més terrenalment el se-
nyor Parellada, propietari i artista 
de la cuina amb establiment a cinc 
minuts a peu.
 En aquesta taverna rica de vins i 
inspirada per l’efluvi de Maria del 
Mar, solíem ajuntar-nos un grup 
d’amics amb tanta afició a la tertú-
lia com a l’ampolla. No érem mers 
trompetes de serpentina i Asturias 
patria querida, sinó joves vagament 
teòrics, molt partidaris d’allò que 
Claudio Rodríguez va anomenar fa-
mosament el do de l’ebrietat. Ens 

rameca s’adonaria que jo estava es-
coltant un dels millors cervells de la 
meva generació, i que, com en el po-
ema de Ginsberg, aquell cervell ja 
havia estat reclamat per la destruc-
ció. Molt pocs. Potser els sis o set que 
ens solíem reunir. A vegades deu. Pe-
rò destrucció és una paraula que sem-
bla dura i és, no obstant, tova, com 
la poesia de Ginsberg. A aquest amic 
meu no l’ha destruït absolutament 
res. Ell no ho hauria permès. Així 
que, senzillament, es va absentar. 
Encara que és cert que havia decidit 

no deixar-se conèixer per ningú 
més que per aquells sis o set amics 
abans esmentats i un cor wagne-
rià de dones gloriosament polifò-
niques, de manera que mai ningú 
més va poder saber que en aquell 
bar sostenia aixecada la copa un 
paio capaç de posar en un compro-
mís Spinoza.
 Una conseqüència d’això ante-
rior és que no permetia (i és una lli-
çó superior a qualsevol altra) que 
la nostra condició efímera i feble 
li espatllés l’existència. De mane-
ra que no va acceptar mai la neces-
sitat, el que està manat. Hi va ha-
ver uns temps en què no va tenir 
res per menjar sinó el que li ofe-
rien els fruiters de l’Empordà, es-
quivant amb majestat l’escopeta 
del pagès. O un peix atrapat amb 
filferro torçat a la punta del qual 
havia clavat un fòssil de flam d’ou. 
Va viure esplèndidament en una 
luxosa pobresa.

L’ÚLTIMA VEGADA que 
el vaig veure, pocs dies abans que 
s’absentés, va ser al terrat del seu 
cau, assegut com un pontífex en 
una cadira plegable de conteni-
dor. El maligne ja s’havia apode-
rat completament del seu fetge i 
no hi havia cap esperança. Vam 
parlar de poesia i que indubtable-
ment l’humà com a poeta habita 
la Terra. No va aparèixer la parau-
la «extinció» en cap moment. Cap 
al tard es va fer un silenci d’adéu i 
passiu-ho bé ja ens veurem a la vall 
de Josafat. Va travessar el cel de co-
lor de vi una gavina poc apressada. 
Vaig veure que la mirava amb mol-
ta atenció, no fos cas que se li obli-
dés. Ell va veure que jo el veia mi-
rar-la. Va somriure. Va aixecar la 
copa de verdejo i va somriure. Va 
mantenir llarga estona el somriu-
re. Amb aquell mateix somriure el 
veia jo ara aixecar la copa a l’om-
bra del temple de les donzelles, a 
la vinya del Senyor, davant d’un 
espectre. H
Escriptor.

FÉLIX

De Azúa

‘Destrucció’ és una paraula 
que sembla dura i és, no obstant, 
tova, com la poesia de Ginsberg

LEONARD BEARD

La roda

Llegir,
llegir Espriu, 
llegir poesia

A
ra es publiquen més 
llibres que mai, però 
molta gent lamenta  
–segurament  amb 
raó– que es llegeix 

poc. Acaba de sortir una informa-
ció estranyíssima que diu que els 
joves que llegeixen ja no són tan 
«estigmatitzats» com abans. ¡Ves 
quina sort! 
 En tot cas, una cosa és certa: es-
tem encarant una autèntica revo-
lució cultural que encara no sa-
bem on ens portarà. La nova cul-
tura audiovisual és poderosa i 
atractiva. Segur que tindrà adep-
tes nous, gent que s’hi enganxarà 
i que no s’hauria enganxat als lli-
bres. Per aquí, alguna cosa hi gua-
nyarem. I els llibres també hau-
ran de cedir un xic d’espai. El re-
sultat final és imprevisible. Estic 
convençut, però, que els que no 
sàpiguen combinar la cultura lec-
tora i la cultura audiovisual, els 
que simplement es quedin amb 
una d’elles, estaran més mal for-
mats i tindran menys oportuni-
tats que els altres. 

 Dilluns va fer 25 anys de la 
mort de Salvador Espriu, massa 
bo per haver caigut en un oblit 
tan fort. Però, amb Espriu i sense 
ell, la poesia continua essent una 
expressió espiritual i artística de 
primer nivell. Per això s’han de fi-
xar sèries de lectures obligatòries 
i de referència per a tots els nos-
tres estudiants. Per això és una 
llàstima que es redueixin les ho-
res de literatura en el calendari 
escolar.  
 És clar que, per llegir poesia, s’ha 
de saber llegir. Vull dir, que s’ha de 
saber llegir d’una manera especi-
al, lenta, matisada, cadenciosa, rít-
mica. De fet, el contacte amb la po-
esia aporta, entre altres coses, pre-
cisament això: s’aprèn a llegir bé, 
s’aprèn a llegir amb sentit, fins i 
tot més enllà del sentit superficial i 
obvi. Quan llegim poesia, es desvet-
llen en nosaltres registres nous, ac-
cedim a idees, sentiments, parau-
les i imatges que ens han resultat 
fins aleshores imprevistos, desco-
neguts, amagats. La poesia, la bo-
na poesia, la d’Espriu i de tants al-
tres, és pura reverberació de sons, 
de pensaments, de silencis expres-
sius. Escoltar, llegir, recitar poesia 
és accedir a un nivell diferent de 
plaer estètic, intel·lectual i moral. 
Que es llegeixi i reciti poca poesia 
és molt mal senyal. H

JOSEP-MARIA

Terricabras

És una llàstima que 
es redueixin les hores
de literatura al calendari 
escolar
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