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Tot i saber que existia i haver-lo 
llegit (els Reis del 1969 m’havien 
portat el primer volum de la seva 
Obra completa, és a dir, tota la 
poesia fins en aquell moment), 
l’any 1970 va ser clau en el meu 
aprofundiment en la disciplina de 
Salvador Espriu. La seva manera 
d’escriure versos ja se m’havia 
empeltat, i escrivia poesies de 
marcat estil espriuà, o directes 
paràfrasis sobre temes seus. Fins i 
tot vaig obtenir el títol de pro-
fessor de català fent un bon exa-
men (això ja se suposa), però afe-
gint-hi —en comptes de redacció— 
un poema amb la inequívoca flai-
re d’Espriu. Dit de la manera en 
què aleshores (i encara avui ma-
teix) s’anomenava aquesta flaca, jo 
espriuejava. I el que va acabar 
d’adobar-ho, però en un altre sen-

tit, va ser la primera visita que li 
vaig fer al seu despatx el maig 
d’aquell any. Feia un mes aproxi-
madament que s’havia celebrat el 
Festival Price, a l’exlocal de boxa, i 
jo hi havia assistit. Aquella espe-
cialíssima nit poètica em va deixar 
trasbalsat i absolutament motivat, 
sobretot quan en sortir vam haver 
de desfilar davant d’un mur de 
policies. Però més que cap altra 
cosa en aquell magnífic aplec de 
poetes (Pere Quart i Ferrater, que 
era professor meu a l’Autònoma, 
també em van impressionar), el 
que em va colpir fortament va ser 
l’actitud d’Espriu, seriós, amb po-
sat greu i sever, i els seus poemes 
dits amb aquella seva veu una 
mica defectuosa, però embolca-
llant. Aquest va ser el motiu pel 
qual vaig decidir de visitar-lo. Allà 

al seu despatx, vam parlar de 
l’humà i el diví (òbviament), de 
lectures, de com es veia el país, 
amb el que tenia de bo i dolent, i 
de la meva dèria d’assolir un ideal 
de bondat d’arrel cristiana al ser-
vei del proïsme. Suposo que, gat 
vell, devia voler fer-me tocar de 
peus a terra, i a la dedicatòria que 
em va escriure al volum de la seva 
poesia que li vaig dur perquè me’l 
firmés hi va posar: «Al jove, 
simpàtic i intel·ligent amic Jaume 
Creus, desitjant-li que arribi a ad-
metre el mancament — cap a la 
bondat». Confesso que allò d’haver 
d’admetre un mancament, en bo-
ca d’un gran poeta, almenys als 
meus ulls, em va picar l’amor 
propi, però en l’actiu de la con-
versa d’aquella visita va quedar, 
com inscrita a tot el meu cos, una 
resolució, potser síntesi de la me-
va dèria i de la seva idea de país: 
que m’havia de posar “al servei 
del meu poble”.
  De fet, ja ho feia, però la idea del 
mancament era un repte i havia 
d’afrontar-lo. D’aleshores ençà no 
he parat d’incrementar la lluita 
per les llibertats del nostre país. I 
si en aquella època tenia els refe-
rents de Maragall i el seu «Adéu, 
Espanya!» (ja descobert abans, el 
primer any d’universitat) i, amb 
més intensitat, el mestratge d’Es-
priu i la seva Pell de brau, llavors 
la decisió ja no era apostar per 
una possible federació de pobles 
ibèrics, sinó apuntar directament 
a la independència dels Països 
Catalans.
  I una altra carta bona que en 
vaig treure de la meva visita a Es-
priu va ser assumir l’exigència 
amb si mateix que vaig poder veu-
re diàfana en ell i que també vaig 
sumar als meus propis reptes. Per 
reblar el clau, també el 1970 Rai-
mon, després d’un magnífic disc 

Caminant amb Espriu sota el braç 
Jaume Creus
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amb les Cançons de la roda del 
temps d’Espriu i portada de Miró 
(1966), va treure, amb portada de 
Tàpies, Per destruir aquell qui l’ha 
desert amb tot de poemes d’Ausiàs 
March i d’ell mateix, però amb 
l’impagable “Indesinenter” d’Es-
priu, que no va fer sinó reafirmar 
les meves renovades ànsies. En 
endavant, si ja tenia fama d’anar 
sempre amb un llibre sota el braç, 
el llibre en qüestió va passar a ser 
durant un bon període de temps 
el volum de la poesia d’Espriu. 
Però en contrapartida vaig deixar 
d’escriure a la seva manera, d’«es-
priuejar», i vaig començar a escol-
tar-me per trobar la meva pròpia 
veu poètica.
  Amb aquest bagatge al damunt, 
amb aquest esperit de superació i 
reivindicació, des de la Universitat 
Autònoma un grup de joves poe-
tes in nuce vam treure la revista 
poètica Tarotdequinze; el primer 
número va sortir el 1972. I va ser 
aquest grup universitari el que va 
organitzar justament a la gespa de 
la universitat, al campus de Bella-
terra, el 15 de maig del 1975, un 
nou Festival de poesia, que es va 
anomenar Gespa-Price, al qual 
foren convidats tots els poetes que 
aleshores tenien obra publicada. 
Espriu hi va ser convidat, natu-
ralment. Però el poema que de-
manàvem a tots els poetes partici-
pants per publicar en el llibre an-
tològic i que ell ens va fer a mans 
no arribà a temps i va haver de 
sortir en l’últim full afegit i en 
forma de manuscrit: era «Inici de 
càntic en el temple», que també 
Raimon havia musicat. En el se-
güent Price que vam muntar, amb 
motiu del Congrés de Cultura Ca-
talana del 1977, la participació 
d’Espriu va ser amb el poema ja 
publicat abans «Assaig de càntic 
en el temple», que, també en for-
ma de manuscrit, i copiat en la 
seva peculiar barreja de majúscu-
les i minúscules el dia 12 de març 
del 1977, es va integrar a l’antolo-
gia publicada dels poetes partici-

pants i en una especial edició de 
manuscrits dels poetes més con-
sagrats en una carpeta singularit-
zada.
  També durant la dècada dels 
setanta no vaig deixar passar les 
ocasions de veure el seu teatre 
representat, i recordo especial-
ment Una altra Fedra, si us plau, 
estrenada el 1978, per la seva im-
portància textual, però, curiosa-
ment, no en conservo imatges en 
el meu arxiu cerebral; en canvi sí 
tinc sempre presents les imatges 
airoses i cromàtiques de la Prime-
ra història d’Esther.
  Per aquestes mateixes dates, si fa 
no fa, l’any 1977, neix a Vic la re-

vista de poesia Reduccions, que 
encara avui batalla al peu del ca-
nó (va pel número 101). Els amics 
de la plana, amb Lluís Solà al 
capdavant i amb Segimon Serra-
llonga, Ricard Torrents, Jordi Se-
rrate i fins i tot Martí i Pol a la 
redacció, ja en el número 2 (el de 
primavera; el primer havia sortit 
el gener) van publicar uns quants 
poemes d’Espriu, que per a mi 
van ser la confirmació del bon 
camí que calia continuar per re-
fermar la llengua i la cultura dels 
Països Catalans i per assolir —ja 
que el dictador havia mort final-
ment, però al llit— les llibertats 
col·lectives del nostre poble. Va 
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ser l’època de les grans manifesta-
cions reivindicatives, la de Sant 
Boi el 1976 i la del passeig de 
Gràcia del 1977, amb la campanya 
«Volem l’Estatut» i els crits «Lli-
bertat, amnistia i Estatut d’Auto-
nomia». Si en la poesia d’Espriu 
(penso sobretot en La pell de brau) 
ja havíem pogut aprendre què 
significa estar al servei del poble, 
amb uns versos que avui tornen a 
tenir un contundent sentit (raó de 
més per reivindicar la figura 
d’Espriu, ara que s’acosta el cen-
tenari del seu naixement), en 
aquells sis poemes que li publica-
va la revista de Vic s’hi recalcava 
la posició inalterablement cívica 
del poeta. De versos com ara: «Si 
et criden a guiar / un breu mo-
ment / del mil·lenari pas / de les 
generacions, / aparta l’or, / la son i 
el nom. / (...) / El desvalgut / i el 
qui sofreix / per sempre són / els 
teus únics senyors» o  «Diversos 
són els homes i diverses les parles, 
/ i han convingut molts noms a un 
sol amor»  i «De vegades és neces-
sari i forçós / que un home mori 
per un poble, / però mai no ha de 
morir tot un poble / per un home 
sol», que són encara un clam a la 
pau i a la civilitat, sense oblidar 
els anteriors de «M’han demanat 
que parli de la meva Europa»: 
«Per això és tan profunda la nos-
tra esperança / —en el meu somni, 
ja contemplada realitat— / d’inte-
grar-nos, en un temps que sentim 
proper, / salvades la nostra llen-
gua i la nostra història, / en una 
unitat superior que duu el nom, / 
obert, bellíssim, d’aquella filla 
d’Agenor...», i passant pel poema 
de 1968 en homenatge a Pompeu 
Fabra, amb versos que fan: «Te-
nim la raó / contra bords i lladres 
/ el meu poble i jo. / Salvàvem els 
mots / de la nostra llengua / el 
meu poble i jo», ens topàvem a les 
pàgines de Reduccions amb textos 
com aquests, dels anys 1976 i 
1977: «Dreçats en el llevant, / om-
plim la gran buidor / d’anys morts 
amb un nou cant: / tots vosaltres i 

jo» (eco d’aquell «meu poble i jo»), 
o bé com: «Aprèn l’aspra lliçó / 
d’aquells que t’han guardat / dins 
l’aire mort el do / del vent de lli-
bertat. / (...) mantén l’alta cremor / 
del foc de llibertat», perquè Es-
priu, efectivament, cantava Nous 
cants de llibertat. I ja s’havia con-
vertit en el poeta cívic català per 
excel·lència, quan en realitat el 
que volia era retreure’s dels ulls 
públics en la consciència d’una 
mort no gaire llunyana que ja no 
era la germana pròxima, sempre 
present al pensament i en la plo-
ma, sinó el mur que se li havia de 
descloure finalment en esgotar-se-
li els passos de caminant irre-
dempt.
  Tot i així, encara el vaig tornar a 
gaudir, i amb l’esquer dels di-
buixos de Joan Descals, al Taller 
de Picasso, amb motiu de l’exposi-
ció que el dibuixant hi feia a tall 
d’interpretacions a l’entorn de 
poemes d’Espriu. Això era el se-
tembre del 1984 i d’aquí en va 
sorgir un dels números de la 
col·lecció «Poemes i dibuixos», 
que editava el Taller de Picasso, 
sota la direcció de Jordi Costa, i 
que es va presentar a la Casa Eli-
zalde el desembre del mateix any 
1984. El parlament d’Espriu inci-
dia (amb un coneixement de l’art 
alemany del moment curiós i més 
que notable) en la bondat de les 
actituds de resistència també 
creativa i lingüística per no per-
metre l’ensorrament del país, i 
demostrava que ell continuava 
valorant molt positivament el vo-
luntarisme d’aquella mena d’ini-
ciatives.
  El següent encontre ja va ser 
amb Espriu difunt.
  Després, per desgràcia amb força 
celeritat, el record de la persona i 
de la seva obra es va diluir en l’i-
maginari cultural del país ja a 
final dels anys vuitanta i sobretot 
durant la dècada dels noranta, 
amb tot l’esclat de falsos oripells 
dels mass-media i la invasió de 
canals televisius privats que, amb 

els seus programes escombraries 
(encara vigents, no corregits, però 
sí augmentats fins a nivells deni-
grants), van contribuir ràpidament 
a esborrar d’un tret els valors so-
cials i cívics (l’actual crisi de va-
lors n’és la conseqüència) que 
amb Espriu havien tingut un far 
segur. S’havia establert així una 
cultura de consum (estil fast food) i 
del consum (usar i llençar). I Es-
priu va quedar arraconat enmig 
d’aquest cafarnaüm o mercat de 
Calaf, com es prefereixi. Però l’ac-
titud cívica que vaig aprendre 
d’Espriu i gosar conservar dins 
meu no l’he deixada mai de ban-
da, fins al punt d’implicar-me a 
continuar donant-lo a conèixer en 
plena bassa d’oblit negligent de la 
plana major de la cultura catalana 
del moment. I per això, al Festival 
Pacem de poesia i música de 
Collbató, en la seva edició del 
2005, a més del recital dels poetes 
convidats en aquella ocasió, vaig 
voler programar-hi la interpreta-
ció de la partitura de Joaquim 
Homs sobre textos de Mrs. Death 
d’Espriu. No cal dir que cap mitjà 
d’informació no se’n va fer ressò.
  Espero que realment la celebra-
ció del centenari serveixi per ado-
nar-nos altre cop que la poesia, el 
pensament i les paraules d’Espriu 
no es mereixen el silenci, ans tot 
el contrari, i que, vista la cam-
panya contra Catalunya que està 
endegant el govern espanyol del 
Partit Popular, hauran de ser no-
vament recordades, cantades i 
exaltades. I mira que ho deia clar: 
«Caldrà que digui / de seguida 
prou, / que vulgui ara / caminar 
de nou, / (...) home salvat en poble, 
/ contra el vent. / Salvat en poble, / 
ja l’amo de tot, / no gos mesell, / 
sinó l’únic senyor». Tant de bo 
aquest cop li fem més cas i sigui 
el definitiu per salvar-nos i enor-
gullir-nos com a poble.
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Xivarri, rebombori, xiscles de nens, climateris de dones amb farcell i tres criatures, de 
sobrats de temps i l’horari els venia balder, altaveus que deien el número d’una via de 
tren, el nom de Barcelona i el d’un poble de la Costa, el nom de Barcelona i el d’un 
poble de la província de Girona, <<atención, atención...>>, <<atención, se ruega...>>,  
<<atención, atención, tren destino Arenys de Mar...>>, <<ah, perdó, eh?, <<no és res, 
home, i ara!>>, amb na Clementina Arderiu i en Carles Riba vam entrar a les andanes 
de l’estació de França, anàvem a Cadaqués, on una colla d’amics havien comprat una 
casa al poeta com a homenatge als seus seixanta anys, jo no hi havia estat mai, <<vine 
amb nosaltres i veuràs la caseta>>, <<prou>>, en Riba hi veia molt poc, a un gran espai 
obert com l’estació de França era com cec, na Clementina hi veia d’una hora lluny, 
<<mira, l’Espriu!>>.
 Gris, immòbil, gris, verdenc de cara, assegut en un banc, immòbil com a re-
dreçat per un aspre o per una lavativa de guix al cos, tot sol, entotsolat, absent, forà, 
rebec no, repelenc, encristallat, colgat amb si mateix, infantil a desgrat, dolç, de qua-
ranta-vuit anys sentint-ho molt, acompanyant-se en el sentiment, solter involuntari, ca-
talà sense alegria, intel·ligent, català expressionista, home, mort de <<moro perquè no 
sé com viure>>, poeta perquè hi havia altre remei, poeta civil sense fer-ne comptes 
com un poeta civil, fredoler, home de coll curt, atroçment colom, home que tenia la 
mare freda, la mà no gens calenta, amb dues mans ma non tropo, crònic, important, 
provisional, antològic i màrtir, representatiu, major d’edat, en re menor, en solfa, de 
poca substància, de la generació dels José María, ex-amic d’en  Rosselló Porcel, a qui a 
Palma, i els companys d’estudi, li deien <<en Tomeu figa>> i que, a Barcelona, dormia 
a la mateixa habitació d’en Gafim, periodista, boxejador, preparador esportiu i que, 
quan parla de la generació de l’Espriu, conta que en Rosselló Porcel abans de ficar-se 
al llit pixava dins l’orinal, a la gatzó, com les senyores, i que tornava vermell quan veia 
que el seu company de Palma orinava com un masclot tot gloriós per la finestra, i 
l’Espriu ens va veure entrar a l’estació de França, va veure en Carles Riba, sospità que 
anàvem a saludar-lo i s’alçà el coll de l’abric fins per damunt de les orelles, com un 
espia que ve del fred del cine, es tapà la cara amb els dos fulls de <<La Vanguardia>> 
que llegia. Solitari com un botxí, o extramurs com un home ferreny, involuntari i 
condemnat a salvar-se, tot un home entre els homes;

        Els Ulls, dietari de Blai Bonet
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