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Jo no sé qui era Salvador Espriu. 
Vull dir que sé qui és l’escriptor 
però no sé qui era l’home. El vaig 
conèixer de biaix i les petites 
anècdotes que vaig viure i de les 
quals ell era el protagonista vaig 
reunir-les en un llibre on es parla 
d’altres persones, d’unes més i 
d’altres menys. D’Espriu menys, 
no perquè no m’interessés el per-
sonatge, sinó perquè, insisteixo, a 
penes en sabia res.
  No, no sé qui era Espriu. Però 
ara que hi penso, de fet ningú no 
sembla haver-ho sabut mai, o 
potser hi ha gent que ho ha sabut 
des de sempre. O que es pensa 
que ho ha sabut i que, jo què sé, 
ha trobat que no valia la pena par-
lar-ne.
  A veure, la vida externa d’Espriu 
és prou coneguda i ell mateix 

l’explicava. On va néixer, on va 
estiuejar, quines malalties va patir, 
com li van anar les coses abans de 
la guerra civil i com li van anar 
després... Admirat des del principi 
per la gent de lletres, a inicis dels 
anys seixantes i potser una mica 
abans, es va convertir en una pa-
tum, potser la patum literària més 
respectada, dintre del possible, en 
aquella època. I la cosa es va pro-
duir, encara que ja abans era ad-
mirat, en bona mida, amb l’edició 
de La pell de brau. Recull poètic 
que té moments molt bons, real-
ment molt bons o a mi m’ho sem-
bla, La pell de brau no crec que 
sigui el seu millor llibre. Ara, va 
ser el llibre que el va projectar 
gairebé a la celebritat. Fins un 
poeta pot ser cèlebre, i ell ho va 
ser.

  Però bo i mantenint sempre més 
un bon grau del seu prestigi, a 
inicis dels anys setanta la situació 
va variar. La manera d’entendre 
com havia de ser la poesia havia 
evolucionat amb l’aparició de 
nous i joves poetes. D’un banda 
Narcís Comadira i algun company 
de trajectòria fugaç van mostrar-
se severs davant l’obra poètica 
d’Espriu. Severs però, compte, de 
tota manera respectuosos. Simul-
tàniament, a toc de clarinet i de 
tambor, uns altres poetes joves 
que s’autoproclamaven genials i 
que s’arreceraven sota el paraigua 
bel·ligerant d’una col·lecció nova 
de llibres de poesia, els Llibres del 
Mall, van qüestionar, en aquest 
cas amb duresa, de forma despec-
tiva, el mestratge d’Espriu. Els 
poetes del Mall van durar, potser 
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amb alguna excepció, quatre dies, 
i l’excepció va ser, de molt, Maria-
Mercè Marçal. Excepte ella, van 
desaparèixer. Espriu, no.
  El cercle de Comadira, tal com 
ell mateix diu, en realitat no va 
existir mai. I Comadira, insisteixo, 
si va mantenir alguna reticència 
espriuana, de tota manera no va 
deixar de respectar-lo mai. I a la 
llarga crec que va reconèixer, a 
part prosa i teatre, l’alçada d’al-
guns dels llibres espriuencs de 
poesia. I per exemple, i si m’erro 
que em rectifiqui, va treure’s el 
barret davant Les roques i el mar, 
el blau, el darrer llibre d’Espriu, 
que si no és poesia poc li falta. 
  I el temps va córrer i, com sem-
pre, la magra bossa de la poesia va 
passar d’unes mans a les altres, 
cosa inevitable, i de fet bon senyal, 
perquè vol dir que la lírica conti-
nua viva. Per exemple, els amants 
dels versos potser donarien avui el 
lideratge, encara que sigui fent-los 
guanyar només per punts, a uns 
poetes que durant molts anys, al 
revés que Espriu, no havien estat 
apreciats per gaire gent: el valen-
cià Andrés Estallés i Vinyoli. O 
Ferrater. I han (hem) redescobert 
la força lírica de Sagarra. Simul-
tàniament, el crèdit d’Espriu diria 
que s’ha recuperat, si és que de 
debò li calia, i ell es manté en 
primera línia de foc.
  De poetes veterans se’n conser-
ven uns quants, i si encara no són 
patums, però jo crec que sí, ho 
seran reconeguts dintre de quatre 
hores. I naturalment, els poetes 
joves els qüestionen o els qüestio-
naran. Qüestionen o qüestionaran 
els seus pares o els seus germans 
grans, només faltaria. I miren la 
poesia amb ulls més o menys re-
novadors, o que pretenen ser re-
novadors, per variar.
  Això que estic dient pertany a la 
història de la guerra literària, de 
les batusses més o menys discretes 
que  es produeixen tant a la nos-
tra literatura com a la literatura 
de qualsevol altre país. I que em 
semblen inevitables i fins conve-
nients, perquè donen vida.

  Però m’estic desviant massa i de 
qui vull parlar és d’Espriu. Espriu 
va viure el qüestionament que de 
la seva obra proclamaven part de 
noves generacions, i, encara que a 
estones feia veure que no se n’a-
donava, no es va poder estar de 
replicar amb displicència. Consta-
tar que després d’haver estat el rei 
de la poesia catalana de sobte pas-
sava a ser una personalitat discu-
tida, discutible, el va haver de fer 
patir. D’aquest patiment més o 
menys difuminat en queden mar-

ques escrites per ell mateix. Era 
humà, i menyspreava l’enemic, 
però se sentia vexat, i no ho deia 
així, però tampoc s’estava, més o 
menys esbiaxadament, de mostrar 
el seu menyspreu per la tropa 
“enemiga”. O no tan enemiga. 
Hauria d’haver entès que ser jutjat 
per poetes joves era inevitable i 
fins convenient, de la mateixa 
manera com ell va jutjar i criticar 
poetes importants i d’edat més 
avançada que no pas ell. Riba, per 
exemple i si no m’equivoco. 
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  De fet, potser val la pena recor-
dar que entre les esplèndides en-
trevistes que durant un temps Bal-
tasar Porcel va fer per Serra d’Or 
n’hi va haver una a Espriu, i que 
aquella era la època en què el 
poeta, narrador, autor teatral, etc., 
era més venerat per tothom. Por-
cel li va preguntar quins poetes 
catalans l’interessaven d’entre tots 
els que eren vius i escrivien en 
aquella època. Com a resposta 
inoblidable, Espriu va anar reci-
tant, com una lletania, tots els 
noms de tots els poetes vius que li 
van venir al cap. Tots! És una res-
posta francament divertida i ma-
lignament contundent. El que vo-

lia dir era que no n’hi interessava 
cap. I tothom ho va entendre, és 
clar.
Molts i molt anys després, un dia, 
parlant amb ell, jo li preguntava 
sobre la narrativa mundial de tots 
els temps. La seva resposta em 
sembla que va ser exactament, i 
un servidor em pensava que hau-
ria anat més enllà, la mateixa que 
havia posat a la solapa de la pri-
mera edició de Primera història 
d’Esther l’any 1948, i que va fer 
repetir una vegada i altra al llarg 
dels anys: l’Eclesiasta (Eclesiastès o 
Cohèlet,), les Lletres a Lucili, la Divi-
na Comèdia, El Príncep, el Discurs 
del Mètode, El Príncep, el Quixot, El 
Discreto i alguna novel·la de lla-
dres i serenos. Falta saber què 
eren, per a ell, els llibres “de lla-

dres i serenos”. Però sí, segur que 
el distreien les històries policía-
ques, i em sembla que alguna ve-
gada, parlat o escrit, ho va deixar 
anar citant a més algun nom con-
cret. Però no posaria en un mateix 
sac el gènere d’intriga i els clàssics 
de la literatura mundial, és clar. I 
el que jo li demanava era que 
anés més enllà en la llista dels 
seus gustos. Doncs res. Aleshores, 
tossut, un servidor li va preguntar 
si li agradava, com m’agradava a 
mi, un gran novel·lista francès 
que a tots els que hi caiem ens 
torna boig, Flaubert. Va fer cara 
de displicència i més o menys em 
va respondre amb un “Vol dir”? 

Desconcertat, vaig matisar més, li 
vaig citar, en concret, no Madame 
Bovary per si de cas i per no caure 
en el tòpic, sinó L’educació senti-
mental. Amable que també era 
quan volia, però desmenjat, va 
respondre: “L’hauré de tornar a 
llegir, potser.”
  Espriu, fa la impressió, no dona-
va valor a cap llibre de poesia ca-
talana, almenys la moderna. I 
pràcticament a cap llibre de la 
literatura universal. O això era el 
que volia que creguéssim. Tenia 
un ego que tirava d’esquena. Però 
val a dir que la conversa amb ell 
era realment interessant, i com 
que li agradaven les tafaneries, les 
buscava. Per cert a la mateixa so-
lapa de Primera història d’Esther 
que ja he citat, just abans de la 

seva petita llista de preferències 
literàries, declara, vaja, encara 
sort, la seva fidel admiració per 
Ruyra, i afegeix que fou amic de 
B. Rosselló–Pòrcel. Què hi pintava, 
aquí, Rosselló–Pòrcel? Perquè no 
diu pas, i és del que estem parlant, 
que aquest amic comptés entre les 
seves preferències literàries. No, 
Espriu, com si res, deixa caure el 
nom del seu amic; i ja està. 
  I ara torno a la pregunta que fa 
estona que hauria d’haver intentat 
respondre, intent inútil d’altra 
banda, ja ho he dit al principi. Qui 
era Salvador Espriu? Ell mateix 
ens diu sovint, a les seves obres, 
que és un solitari, i podríem afegir 
que era un home trist. Solitari per 
què? I trist de què? Per què? Per-
què durant uns anys va ser més o 
menys menystingut? No, ni pensar-
hi. 
No recordo on, Espriu escriu que 
va néixer el 1913... i que va morir 
el 1938. Va néixer el 1913, entesos, 
però en realitat va morir el 1985. 
Per què mentia? No mentia; poeta 
com era, deuria voler dir que el 
1938 la seva vida havia deixat de 
tenir sentit. I no perquè els repu-
blicans estiguessin perdent la gue-
rra civil, a fi de comptes la guerra 
va acabar el 1939. No, ell mateix 
explicava que la mort del poeta 
Rosselló-Pòrcel, ara sí el 1938, li va 
destrossar la vida. 
  La mort inesperada del millor 
dels amics o la millor de les ami-
gues pot arribar a afectar-nos més 
que la mort dels pares, per 
exemple i perdoneu l’heretgia. 
Arribem a entendre, doncs, que el 
cop que va rebre Espriu amb la 
desaparició d’aquest amic fos 
desballestador. I costa més d’en-
tendre, però és una evidència, que 
l’obsessió per la mort d’aquest 
amic es mantingués, directament 
o indirecta, al llarg de tota la seva 
obra literària, de tota la seva vida. 
Però a veure: la mort d’un fill , 
aquesta sí, és la cosa més terrible 
que puc imaginar, i fins pot dur al 
suïcidi. Un suïcidi desesperat i 
temporalment proper a la mort 
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del fill. Però si no hi ha suïcidi 
immediat, fins el record d’un fill 
s’apaivaga, no dic que desapare-
gui, amb el pas dels anys, tardi 
més, tardi menys. Segurament no 
desapareix, ho repeteixo, però 
alleuja la situació i permet tornar 
a viure. Espriu va poder sentir 
una mena de dolor que, no ho 
podem dubtar ja que s’hi va anar 
referint de paraula o dins de les 
seves obres, mantingué fins a la 
mort. I perquè va voler que les 
seves restes reposessin dins el ma-
teix nínxol que el seu amic. Però... 

no hi ha dubte, mentrestant, al 
llarg dels anys, malgrat aquest pes 
que duia al damunt, Espriu va 
viure. I va riure sovint. I va escriu-
re. No va morir. Després del 1938 
va donar a la llum, em sembla que 
comptant curt, el 70% de la seva 
obra. D’això també se’n diu viure. 
  És a dir, molts anys després de 
1938, d’aquella mort que també 
l’havia matat a ell, Salom conti-
nuava ben viu. I com, a més? No 
va ser una vida desmenjada. En-
cara que ho negava li agradaven 
els afalacs. I les visites! Va pro-
clamar que no volia que anessin a 
fer-li perdre el temps ni al despatx 
de la feina ni a casa seva. No ho 
volia de cap manera, però si t’ho 
prenies al peu de la lletra ja s’en-
carregava ell de preguntar què 

passava, que per què no anaves a 
visitar-lo i a fer petar la xerradeta. 
I una mica desorientat hi anaves i 
aleshores volia, molt interessat, 
que li expliquessis què passava a 
Barcelona i rodalies. Què passava 
al món cultural del nostre petit 
país. Li agradava la conversa so-
bre alta literatura, però diria que 
preferia la tafaneria de signe una 
mica cruel, la de prendre-li la mi-
da a qualsevol confrare del seu 
mateix gremi. Reia, s’ho passava 
bé, no volia que te n’anessis enca-
ra... Tancat gairebé sempre a casa 
seva, d’acord, tanmateix vivia. I 
tant que vivia! Amb ell no t’hi avo-
rries mai.
  Però ho convinc, se’l veia un 
home trist. Qui carai era, doncs, 
Salvador Espriu? Almenys en part 
no podem acceptat la imatge que 
volia donar de si mateix. Però la 
tristesa, continguda, es mantenia 
present.
  Acabaré amb un petit enigme, 
segurament sense importància, 
però que dóna color al personat-
ge. I és que de sobte trobes detalls 
a la seva vida, explicats per ell 
mateix que són curiosos i que t’a-
gradaria entendre. Perquè no els 
entens. Perquè semblen amagar 
un intern no sé què.
  El Ponte delle Guglie, situat on el 
Cannaregio, segon canal en im-
portància, conflueix amb el Gran 
Canal de Venècia, està situat en 
un barri  treballador, sense el pe-
digrí que té tota la resta de la ciu-
tat. No sé com és ara, però  fa 
molts anys els turistes no s’hi per-
dien mai i tu ja no et senties ben 
bé trepitjant i admirant el monu-
ment venecià; en canvi, potser sí, 
el lloc que havia pogut ser 
Venècia quan pels carrers, al-
menys per aquells, hi caminaven, 
sobretot, els natius de la ciutat. Un 
barri sense grans meravelles, i 
amb un pont engalanat amb un 
parell de guarniments verticals, 
acabats, com si diguéssim, amb 
punta, amb dues, com si digués-
sim, agulles. Era en aquest barri, 
per acabar-nos d’entendre, on hi 
havia la seu veneciana del partit 

comunista. I també hi havia altres 
coses.
  Amb l’ajut d’Enric Gallén he po-
gut trobar tres cites que Espriu fa, 
a la seva obra, com a mínim, del 
Pont de les Agulles. Espriu explica 
que durant un viatge venecià, se-
gurament als anys cinquanta, va 
ensopegar, quan caminava per les 
rodalies del susdit pont, una 
senyoreta que li oferia els seus 
serveis de prostituta. Ho explica 
amb humor càustic i fa evident 
que no va acceptar aquells serveis. 
Ara no puc reproduir les seves 
paraules exactes perquè no les 
tinc a mà. Però per què el pont és 
recordat a d’altres llocs de la seva 
literatura? Deixem la prostituta de 
banda. Un servidor recorda el lloc, 
insisteixo, com un senzill i per 
això curiós barri de gent senzilla. 
Més o menys, tal com Espriu en 
parlava. Valia la pena referir-s’hi 
repetidament? Un escriptor com 
ell..., tan curós de cada paraula i 
de cada concepte que deixava 
anar... 
  Espriu no ens dóna accés al seu 
secret, però en què era aquest 
secret tothom hi està discretament 
d’acord. Ara, i els seus secrets? No 
tan importants, segurament, però 
ben amagats. Com podem conèi-
xer Espriu sense conèixer la seva 
vida “interna”? Tenia confidents 
dels de debò, dels que tots tenim? 
Ho dubto.
  I per tant, almenys un servidor, 
decebut, no sap qui era Salvador 
Espriu. Ah, però això ja ho he dit i 
redit al principi d’aquest escrit. 
Perdó, eh? El meu cap...


