
que fautor pretenia. El darrer poe
ma, entre d’altres, crec que confir
ma aquesta apreciació meva: l’am
bició del llibre no és prou per a 
destrempar les plomes «consagra
des» dels poetes anteriors a Alba
nell; aquest darrer poema és, en
cara, una estridència, purs escara
falls com aquest: «Aixafarem la 
calaixera que ens heu llegat: està 
follada pels cores. Sols, aprendrem 
a orientar-nos en la fosca» (pà
gina 93).
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poesia
davant
uns
bronzes
FORMES I PARAULES de Sal
vador Espriu. Edicions 62, Bar
celona 1975,
En aquest llibret bell, prou breu 
perquè sigui dens i prou intens per
què encara sembli més breu, Sal

vador Espriu dedica un homenatge 
a l’escultor Apelles Fenosa. Es trac
ta de quaranta poemes epigramà- 
tics, l’extensió dels quals varia en
tre un mínim de tres versos i un 
màxim de vuit, encarats amb vint- 
i-una il·lustracions d’escultures d’A
pel·les Fenosa, presentades en ex
cel·lents reproduccions fotogràfiques. 
Així, la poesia constitueix una suite 
que, amb paraules, ressegueix i co
menta les «formes», en una mena 
d’«aproximació a l’art» d’Apelies 
Fenosa, com declara el subtítol de 
l’obra, afinadíssimament editada 
(Edicions 62) a cura de Francesc 
Vallverdú.

Et fet que es tracta d’una sèrie 
«monogràfica» de poemes es de
dueix de llur unitat, de l’aplicació 
estricta que els és donada per la 
concreta disposició tipogràfica i de 
llur datació (28 de setembre-5 d’oc
tubre de 1974) que acredita que 
fou escrita en pocs dies. Espriu, 
fidelíssim a ell mateix en prop de 
quaranta anys d’obra lírica, amb 
versos i mots que podrien ésser 
extrets de Cementiri de Sinera o 
de Les hores, se «sotmet» al seu 
exercici més lliure: el comentari 
líric a un tema donat, i en aquest 
cas a un tema que és ell mateix 
una forma d’expressió diversa de 
la del poeta i que respon a un al
tre llenguatge i a un altre univers. 
Tanmateix, el contacte Espriu-Fe- 
nosa aplegat i confrontat en l’ele
ment comú que és en aquest cas 
el llibre, ens pot revelar unes fas
cinants afinitats, potser insospita
des. Veiem com tots dos, l’escultor 
i el poeta, se surten d’un aparent 
realisme dominant, sovint aclapara

dor (com ho era en el seu temps 
l’impressionisme per a un Matisse 
o un M arquet), per les vies d’un 
esforç reculat i al·lucinant d’esmi
colaments calculats, d’actuacions 
de biaix, d’insinuacions prèviament 
concertades en un treball guardat 
darrera formes polides, i un rigor 
impecable. Fenosa no s’enfonsa en 
la forma, no li concedeix la sobi
rania del pes, i l’alleugereix, la 
«desacaba» (si se’m permet el mot) 
perquè resti inesperada, lliure, filo
sòficament indeterminista. Espriu es 
val, en certa manera, d’aquesta 
obertura en la defensa d’una obra 
closa en ella mateixa, per a corres
pondre-hi amb tota la voluntat líri
ca del seu mestratge i alhora la 
més disciplinada disposició: secre
tes, lliures o directes, les allusions 
a les escultures s’apoderen de cada 
recurs que els és presentat, sugge
rit o somiat amb un expandiment 
de delicadeses orientals, de ferido
res veritats, entre secrets i miralls, 
i entre les interrogacions de la més 
espriuana penetració cap a nos
altres.

Feliç conjunció de dos homes, en 
aquest llibre, de dos artistes cata
lans que han fet de llur vida una 
dignitat permanent, cosa que si no 
explica, almenys justifica la puresa 
única de llur línia de creació. Fe
nosa acaba de donar-nos, després 
de tants exilis i de tants silencis, 
un coronament esplendorós de la 
seva obra. Espriu acaba de veure’s 
traduït a l’anglès, com a Lord of 
the Shadow, en un pas més, corn 
a poeta senyor de les nostres om
bres, cap a la universalitat que li 
és deguda.—JOAN TRIADÚ.

Vibraven sempre,
just ferides per l'aire,
ombres de cordes.
Torbs 1 serpents I guerres 
a poc a poc s’encalmen.

(Salvador Espriu,
Formes I paraules, Aproximació 

a l’art d’Apel·les Fenosa, 
en homenatge. XIII.)
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