
«Mur blanc d’aquell recinte 
a l’entorn del silenci!»

SALVADOR ESPRIU
entre Sinera i el seu cementiri

per Esyllt T. Lawrence

He donat la meva vida pel difícil guany 
dunes poques paraules despullades”

El subratllat és meu. Són les parau- 
!es que segurament van influir Fuster 
‘ Pla al seu criteri sobre els "versos 
eixuts”, la “dicció artitzada" (Fuster) 
1 un seguit de desgràcies grises i cre-
pusculars” (Pla), referint-se a la poesia 
ue Salvador Espriu. Vet aquí un cri-
teri que podria desorientar algun lec-

tor, com també altres versos citats 
aïlladament. Posem per cas, “aquest 
dolor, un aspre, solitari — crit sense 
cant” del magnífic Pontos. Espriu de-
fineix la seva obra, amb tota exactitud, 
com "una meditació de la mort” i nos-
altres podríem qualificar-la d’il·lus- 
tració perfecta del bellíssim Llibre d’O-
racions de l’Església anglicana: “En-
mig de la vida som en la mort.” Diem 
il·lustració perfecta pel geni d’Espriu 

en vestir la mort, primera i última ve-
ritat de la vida humana (no una mera 
desgràcia, segons Pla...), amb un llen-
guatge pertorbadorament sensorial i 
contingut a la vegada. La seva con-
tenció, sovint emotivament explosiva, 
el seu horror per la gratuïta super- 
fluïtat verbal, no tenen res a veure amb 
l'"eixutesa”.

La imatgeria densa i complexa d’Es- 
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priu s'ancora en una petita àrea geo-
gràfica, Sinera (Arenys de Mar abans 
de la transmutació) i el seu cementiri. 
El poeta no sent la necessitat de valer- 
se d’imatges arbitràries i sense arrels, 
ja que la força de la seva sensibilitat 
i de la seva visió —en tots els sentits— 
es nodreix d’allò que veié tota la 
vida i sentí sota l’ombra d’un cemen-
tiri enlairat, enlluernadorament blanc, 
dominador d’un poble del Maresme. 
I cal recordar, per assaborir els sím-
bols espriuans, que el cementiri d’A- 
renys de Mar es troba situat precisa-
ment a ponent del poble, des del qual 
mai no se’l deixa de veure. L’església 
de la parròquia, en la imaginació del 
poeta, era una fletxa que indicava el 
fossar, l’“allà dalt", segons el dir de 
la gent. Dirà, "La mort ens esguarda — 
dalt del campanar — de Sinera — i cri-
da — que m’estima tant", i el mateix 
campanar enviava el seu “lentíssim toc 
de campanes”, a través de camins 
llargs "d’immòbils xiprers vigilants", 
de "llargues rengleres del silenci", cap 
al "mur blanc d’aquell recinte — a l’en- 
torn del silenci”, cap a l’"únic camí 
sense fugida” que és el fossar, amb el 
mar al davant, situat entre camps i 
vinyes. Allí, on el silenci és violat no-
més per la ressonància de “cops d’ai- 
xades — molt lents als camps amples — 
remor de vespre als pàmpols", cops 
d’aixada que tant podien ser d’un 
pagès enfeinat com de l’enterramorts 
del “mur”, aquest rnur de la mort i de 
la incomprensió humana davant el seu 
destí que és el tema constant de l’obra 
espriuana. El "mur” comença amb la 
tanca concreta del cementiri, que és 
també la "cleda contínua del temps". 
Més enllà sentia el poeta com "obria a 
cops de pic — en el record de mar-
bre — un clot on ben colgar — les 
mortes esperances”. Les escales, "els 
esglaons" del fossar, els esglaons del 
temps, són una altra imatge constant 
a la poesia d’Espriu. Cada emoció, 
cada esglai, cada consideració sobre la 
nul·litat de l’home es veu —i se sent— 
encarnada en el mapa físic-vital de la 
vida escolada a Sinera. Tot, en aquest 
món del poeta, té el seu lloc en les 
imatges, gràficament concretes, que es 
converteixen en símbols transcendents 
de la gran abstracció que és la Mort.

La capacitat d’Espriu a transmutar el 
món real, miniaturitzat en forma de 
poblet marí i el seu fossar, en micro-
cosmos de les veritats eternes, o sigui, 
convertir la concreció en signes d’uni- 
versalitat i tornar a transformar aques-
ta abstracció novament en un món 
aparentment concret, la captem en la 
sensació que la seva poesia ens inspira, 
d’un espectacle caleidoscòpic, intercan-
viable, d'allò que és material i d’allò 
que és intangible. Quan el poeta ens 
parla de les "estances de la casa per-
duda” i de “Les buides estances de Si-

nera’’, assoleix una 
fusió tan acabada 
entre la casa pa-
terna al poble —ja 
feta enyor del seus 
morts— i les tom-
bes del cementiri, 
que el lector nu 
sap ben bé quina 
és la realitat veri-
table. Quin dels 
dos mons és el 
real? ¿El cementi-
ri de dalt, dins cl 
seu marc de "xi-
prers vigilants”, o 
aqueix poble vigi-
lat i dominat de 
baix? Tan domi-
nat, d’altra part, 
per la mort, que 
arriba a convertir- 
se en una mena 
pul·lulació de ni-
nots, com veurem 
més endavant. Diu 
el poeta: "Contem-
plo — serens xi-
prers a l’ample — 
jardí del meu si-
lenci”; i pregun-
tem nosaltres: Es 
la veu d’un vivent 
o és el plany dels 
qui habiten el ce-
mentiri? De quin 
dels dos mons és 
el "viatge — al 
llarg de lents cre-
puscles", quan "les 
barques de Sine-
ra — no surten 
més — perquè els 
camins de l’aigua
— són fets malbé”? Quina inversió més 
subtil i més pertorbadora entre la Si-
nera dels vivents i la dels morts dels 
"verds xiprers immòbils — damunt la 
mar en calma”! El poeta escolta “la 
cançó de marbre" entre “buides estan-
ces de Sinera”, on només "hi ha nit i 
l’aspre — trot d’un cavall que ronda" 
i "somni, sentit, concretes — barques al 
vent — entre vells límits — de la vinya 
i el mar — ... — ... M'encerclen — blan-
ques parets, pau alta — i bona ran dels 
arbres, — sota la pols i l’ombra”. Port, 
vinya, mar, fossar, quin és, aquí, el món 
somniat? Mira Sinera el cementiri, o 
és el cementiri que contempla Sinera?

Per endinsar-nos en la riquesa del sim-
bolisme espriuà hem de recollir aquí 
la referència, tan suggestiva, del crí-
tic Josep M. Castellet quan descriu 
el poeta de Sinera com "egiptòleg frus-
trat a causa de la guerra civil” i espe-
cula entorn de la influència d’aquest 
vast camp de coneixements en què s'ha 
esmerçat el cultíssim poeta. No li vull 
aplicar el terme “erudit” per no res-
tringir tant l’amplitud com la profun-

«Barques de paper 
varava en la llarga 
quietud del vent.» 
«Perdut en l’aigua 
callada del meu somni.»

ditat del seu humanisme. D’altra part, 
si la meva informació és correcta, els 
seus estudis arqueològics comprenien 
tot el Pròxim Orient i fins en presentà 
el resultat en una obra d’alta divulga-
ció escrita en col·laboració amb el doc-
tor del Castillo. Realment crida pode-
rosament l’atenció en la poètica d’Es- 
priu el freqüent maridatge entre el 
simbolisme egipci i la pròpia angoixa 1 
J'experiència anímica, però tot contin-
gut, de manera deliberada i intensa, 
dintre d’uns límits geogràfics ben pre-
cisos. Els versos que seguiran podrien 
ésser ecos d’Osiris, déu de l’Hades egip-
ci, fill del déu-sol. Ra i sovint confós 
amb ell, pintat freqüentment amb cap 
de falcó: “Quan per la muntanya que 
tanca el ponent — el falcó s’enduia la 
claror del cel”, les “barques de pa- 
per — varava en la llarga — quietud 
del vent"... Certament, les barques de 
papirus formaven una part important 
dels ritus osirians, i el mar, vist a 
través de l’arc del portal del cementin 
d’Arenys, es veu sovint clapejat de ve-
les blanques, com de paper. Una clara
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«... M'esperen
tan sols, per fer-me almoina 
fidels xiprers verdíssims.»

«Passejaré per l'ordre 
de verds xiprers immòbils 
damunt la mar en calma.» 
«Avanço per rengleres 
de xiprers.»

referència egípcia és el poema d’Espriu 
Barca Osiríaca: "...jutge — arbre mo-
narca i llavor", símbols tan importants 
en la religió osiríaca. I també el blat i 
l’arbre, tan constants a la poesia d’Es-
priu; convé recordar que Osiris era 
també el déu de la vegetació, i al qual 
l’arbre era especialment dedicat a 
causa del tronc que a Biblos s’obrí per 
protegir el bagul del déu jove. En una 
altra part llegim: "volaven falcons — 
damunt la certesa — de la meva mort”. 
Entre tanta ressonància egípcia no so-
brarà recordar l’esplèndida Terra Ne-
gra, sense dubte un dels poemes mor-
tuoris més radiants que mai s’hagin 
escrit: "Riu amunt — entre murs de 
desert — ve la barca del déu. Mil esten-
dards — flamegen en els pals radiants 
de sol...” Importa destacar aquest 
element egipci a l’obra d’Espriu per 
remarcar la visió plàstica que assoleix 
de la mort, tant quan es val d’imatges 
osiríaques com en les al·lusions a la 
realitat física del cementiri de Sinera 
en el seu detallat marc. El fertilíssim 
simbolisme de la poesia d'Espriu s'ali-
menta de l’ample fons de’J.i mitologia 

general, inclosa la jueva. No cal as-
senyalar aquí la influència de l’Antic 
Testament, especialment el desencan-
tat Eclesiastès, però insistirem en 
el fet que Toriginalitat del poeta con-
sisteix a haver forjat una sòlida 
aleació d’elements culturals diversos i 
provinents de les fondes mines imme-
morials de la consciència humana, i a 
haver-los fosos, comprimits, dins el pe-
tit marc afectiu-geogràfic de la seva 
infància, els seus morts, el seu mi-
núscul poble.

"El meu món tenia — presos els por-
tals. — Amb mort confinava — per tots 
els llindars.” Són paraules d’un poeta 
la primera obra del qual —jovençana 
i en prosa— va ser la dolorosa con-
templació d’una lenta mort ('El 
Dr. Rip). Els ecos i els fils de la seva 
infància perduda són els ferms lligams 
en l’evocació de l'efimeralitat de la 
vida humana i l’omnipresència de la 
mort. El nen poeta que creixia en un 
poble mariner només havia d’aixecar la 
vista cap “allà dalt”, segons l’expres- 
siu dir popular, per veure la fi de tot: 

“Encarcarats i rígids — seients episco-
pals — darrera la finestra — miràvem 
el tancat — tranquil del cementiri — 
on ens enterraran.” Al cor mateix d’a-
questa vida-mort, en aquest poble-ce- 
mentiri, palpiten febrilment els records 
auditius d’un infant pres d’insomni i 
que escoltava com "arribaven pels rials 
lladrucs llunyans dels gossos — de les 
altes masies de la nit”, i que havia vist 
“com surt el gos — maligne de la nit 
i corre pels camins — amplíssims de 
la por, lladrant la meva mort”. El pes-
simisme estoic d’Espriu té arrels pro-
fundes en els densos records d'una in-
fància tremolosa. El nen poeta haurà 
sentit com “bastons de cecs desvet-
llen — hostil lladruc de gossos”. Hau-
rà contemplat amb fascinació, amb 
ulls devoradors, els mendicants cecs 
que vagaven pel poble, i els incorpora, 
els desa a la seva imaginació creadora 
per transmutar-los més tard en el signe 
esglaiador del destí despietat, sense 
consol possible, de la vida i de la mort 
sense sentit de l’home, encarnat en el 
mendicant cec que perseguia l’abalti- 
ment d’un infant al llarg d'una nit
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«Veus de records per 
buides estances de Sinera.»
«I besarà l'or nou
la serenor del marbre.»

insomne: “Del fons d’uns ulls de cec — 
he vist com surt el gos maligne.”

El cec és doncs una de les imatges del 
desempar humà més colpidores i més 
dramàtiques de l’obra d’Espriu. El cec, 
l’home que no sap on va, ni per què es 
mou. Encarna la mirada, orba de Déu, 
o, si es vol així, del no-destí. “Aquest 
dolor — d’uns ulls de cec dintre la nit" 
és l’atordiment, l’antiguíssima por hu-
mana, la del "... vell cec que s’ho mira 
tot des de les plagues dels ulls, — àvi-
des, xopes de sang, calentes, — obertes 
sense cap resposta — a les preguntes 
del nostre esglai — esbatanades en el 
buit fins que les cobria — en un sob-
tat vol compacte la negror del mos- 
cam”. Crec impossible d’expressar de 
manera més gràficament corglaçadora 
la solitud humana. És l’esglai que el 
mateix Crist va sentir a la Creu, aban-
donat de Déu. Resulta perfectament lò-
gic que el poeta, conscient en tot mo-
ment de la mort, i que veu en el cec 
el símbol punyent de la tragèdia hu-
mana, consideri les contorsions efíme-
res dels dissortats éssers que pul·lulen 
al peu del cementiri inexorable, no d’al-
tra manera que com burlescs espasmes 
d’uns ninots bellugadissos. Són tite-
lles, putxinel·lis, pallassos que ballen 
una dansa macabra davant "la boca 
sense llavis" i "la riota que no para 

mai”, la riota de la Mort que els con-
templa des de dalt, "allí, sota la nit 
dels xiprers”, "... per la muntanya que 
tanca el ponent”. Des d’allí dalt, el po-
ble és un simple escenari on represen-
tem el nostre brevíssim paper. Aquest 
equilibri precari, teatral, que és la vida, 
el veiem simbolitzat, al llarg de l’obra 
d’Espriu, en una gran riquesa de cari-
catures. Veiem per exemple la del fu- 
nàmbul: “Faig del temps una corda — 
de funàmbul. M’ajuden — la rialla, la 
dalla.” Viva imatge concisa del pallasso 
de circ amb ganyota tensa davant el 
seu públic, passant la maroma que la 
dalla del temps segarà sota els seus 
peus. En fi, l’home no és altra cosa que 
un "saldo al circ — de la mort". Per 
això el Gran Teatre del Món caldero- 
nià esdevé en Espriu un espectacle més 
cruel encara, més deshumanitzat; tea-
tre, sí, però de titelles: "Reflectors, 
bambolines — per al penat agònic — 
d’un instant! De seguida — que l’euga 
se l’emporti — al trot de nit: molts 
altres comparses flacs esperen — el 
torn de l’escenari.” Remarquem que 
l’euga, en la condensada i sintètica 
imatgeria d’Espriu, és extraordinària-
ment evocadora. És l’animal que s’uti-
litza per emportar-se la tramoia tea-
tral; l’antiguíssim cavall de la mort en 
la mitologia de tantes cultures; el ca-
vallot que estira el cotxe fúnebre dels 
ninots de Sinera en el darrer viatge 
pels rials "...quan l’euga arriba i se 
us emporta — ara l’un, ara l’altre, — 
pel fred dels passadissos”. I tots nos-

«... un únic
camí sense fugida.»
«Jo, només, i les hores,
i els meus morts que s'allunyen 
a poc a poc per llargues 
rengleres de silenci.»
«... cims
pujats per esglaons de lentes hores.»

altres, titelles, som "rostres i noms 
d’un únic — designi de naufragi, — es-
perem només jeure — mesclats, dintre 
la capsa — ben closa, sense somnis”. 
No tenim espai per esmentar, com no 
sigui de passada, la Primera Història 
d’Esther, brillant exemple del sentit 
grotesc i càustic d’Espriu. I talment 
com ultrapassa el Gran Teatre del 
Món, també afina la visió de somni que 
és la vida: "Mirall endins de l’aigua 
del meu somni"; o sigui, la vida, ombra 
de l’ombra d’una ombra.

Per tot el que hem dit, salta a la vis-
ta el parentiu de Salvador Espriu amb 
la literatura barroca de la gran èpo-
ca castellana, d’una manera profunda i 
original que examinarem més endavant. 
En esguardar, però, tan lluny, no po-
dem silenciar una baula important 
com Valle-Inclàn en la llarga cadena 
hispànica de l’home-escarni. S’ha par-
lat, en efecte, de l’afinitat d’Espriu amb 
l’escriptor gallec. Tots dos utilitzen, 
d’una manera o altra, la lletjor, el gro-
tesc, la deformitat, per il·lustrar la cruel-
tat del destí humà. Amb tot, crec que 
és una influència que cal acceptar amb 
reserves. Fins diríem que es tracta d’un 
tour de force de l’Espriu més jove, 
creadorament obert a tots els corrents 
literaris vàlids, abans d’afermar-se a 
la seva veu veritable. Pensem per 
exemple en Letitzia, conte eròtico-deca- 
dent amb una forta aroma fin de siècle, 
on la vena bufa d’ambdós escriptors 
coincideix en una barreja d’estetisme 
barrocament paròdic i apegalosament 
morbós, que serà estrany a l’esperit i a 
la manera de l’Espriu madur. Escol-
tem-lo: “Letitzia, blanca sota la lluna 
de coure... Els verms començarien a 
rosegar la carnassa fresca, una despulla 
anònima, Letitzia, allí, la primera nit 
de cementiri. Blanca sota xiprers... 
¡Sola, sota la lluna de coure!... Carola 
s’alça, muda i terrible, sota la lluna 
de coure. Que blanca era Carola sota 
la lluna de coure... Que bella apareixia 
Letitzia sota la lluna de coure... ¡Com 
se m’oferia Letitzia, sota la lluna de 
coure!... Vaig estimar apassionadament, 
tota la nit, Carola Marelli.” Resulta in-
teressant de remarcar, i potser signifi-
catiu, que, en el joc del narrador que 
cs complau a confondre alternativa-
ment la Letitzia morta sota “una pri-
mera nit de cementiri” i la nit d’amor 
de la Carola viva, el cementiri queda 
despersonalitzat, indefinit, en un viu 
contrast amb els detalls precisos del 
fossar de Sinera que el poeta farà 
seu.

Naturalment que la preocupació per 
la mort i pel grotesc enllaça Espriu 
amb el conjunt de l’escola barroca cas-
tellana, però és amb Góngora on la 
comparació resulta més fèrtil. En tots 
dos trobem una fusió originalíssima de 
l’element culte i de l’element popular, 
un despert sentit visual i auditiu, una 
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cura formal que s’emparenta amb ¡'es-
culpir, i un intricat ús de símbols i 
d’imatges definit per Dámaso Alonso, 
a Góngora y el Polifemo, com un “xoc 
de realitat i irrealitat” (ja hem esmen-
tat l’ambivalència en Espriu de poble 
i cementiri). Talment com Góngora, 
enganyosament batejat de "príncep de 
llum i de tenebres”, no hi ha dos Es- 
prius —el poeta líric "difícil" i el sa-
tíric manipulador de titelles de llen-
guatge popularíssim—, sinó una vigi-
lant sensibilitat que cerca, explota i fon 
els tresors de la poesia culta amb tro- 
bailes d'una rica mina popular. En 
aquest sentit Espriu, com García Lor-
ca, ha posat el seu segell personalíssim 
en aquesta renovació dels poetes bar- 
roes i és, a la plegada, tradicional i 
innovador. Aquesta fusió encaixa per-
fectament dins la descripció que en fa 
el crític i poeta T. S. Eliot quan parla 
de tradició i d’originalitat referides als 
poetes que actuen de llevat o ferment 
en les literatures: "Cap poeta, cap ar-
tista del camp que es vulgui no té un pie 
sentit isolat. El seu significat, la seva 
valoració rau en la relació que té amb 
els poetes i els artistes morts. No és pos-
sible valorar-lo sol. Cal col·locar-lo, per 
contrast i comparació, entre els morts. 
Això ho dic com a principi de la crítica 
estètica i no solament de la crítica 
històrica. La necessitat que el poeta s’hi 
avingui, s'hi integri, no neix únicament 
de la seva banda. El que s’esdevé quan 
es crea una obra d’art nova afecta si-
multàniament totes les obres d’art pre-
cedents. Els monuments existents for-
men un ordre ideal i el serven entre 
si, però es modifica amb la integració 
d’una nova obra d’art —s'ha de dir, 
realment nova—; l’ordre existent és 
complet abans del naixement de l’obra 
nova, però perquè l’ordre continuï des-
prés de l’aparició de la novetat, tot ell, 
sencer, ha d’ésser alterat i així els va-
lors de cada obra d’art experimenten 
un reajustament envers el conjunt. Ai-
xò significa conformitat entre el vell 
i el nou. Ningú que accepti aquesta 
idea de l’ordre, de la forma, de la li-
teratura europea, anglesa, no trobarà 
estrany que el passat sigui tan alterat 
pel present com el present dirigit pel 
passat. I el poeta que sigui conscient 
d’això, ho serà també de grans trenca-
colls i responsabilitats.” (Tradition and 
the individual talent, a Selected Essays, 
1917-1932.)

Com en el cas de Góngora, encasellar 
Espriu entre els poetes "difícils”, com 
s’ha fet sovint, comporta un desconei-
xement de la seva obra. La seva "difi-
cultat” és més aparent que real. Ni l’un 
ni l’altre no resulta hermètic si el lec-
tor s'esforça per entrar a la temàtica 
del poeta i es familiaritza amb les 
imatges plàstiques del simbolisme que 
ha elaborat per oferir la seva visió del 
món, en el cas d’Espriu, "la roca nua 

de la mort”. Cap veritable poeta no és 
hermètic, és a dir, incapaç de comuni-
car la seva experiència —ja sigui aní-
mica, emocional, religiosa, intel·lectual 
o tot a la plegada—, però cada època 
necessita renovar el seu llenguatge 
—utillatge de la poesia—, per forjar 
noves maneres d'imposar les interpre-
tacions de la realitat amb les seves va-
riades facetes. En aquest sentit, sí, tot 
peoner és difícil perquè assenyala i 
descobreix nous camins. El tot just ci-
tat T. S. Eliot ens diu: “El poeta ha 
d’arribar a ser englobador, més al·lu-
siu, més indirecte, per a forçar, fins i 
tot desllorigar si cal, el llenguatge per 
emmotllar-lo al sentit que aspira, a 
donar-li.” Amb tot, cal dir que Espriu 
no va passar mai per l’etapa llibresca, 
deliberadament esotèrica, i alguna ve-
gada fins i tot pedant, del jove Eliot. 
En el poeta Espriu, gairebé des del 
principi, tot revela una sorprenent dis-
ciplina i un domini lingüístic i expres-
siu. El seu "difícil guany d’unes poques 
paraules despullades” s’amaga sota la 
conquesta d’un estil sobri i sensorial a 
la vegada.

Mai no podrà ser hermètic un poeta 
abeurat en la mitologia universal i 
que malda per incorporar el simbolis-
me antiquíssim i bàsic de la vida hu-
mana dins el seu món d’infància, con-
cret, vist, sentit i, encara, emmarcat 
dins una realitat geogràfica, dins un 
minúscul microcosmos —que se’m per-
doni la volguda redundància—, d’un

Tomba que el bisbe de Barcelona
Jaume Català i Albosa va dedicar 
als seus pares. El bisbe era oncle 
de Salvador Espriu. (Foto: Salvador Clofent.)

poble mariner. Gos, cavall, aigües, vent, 
riu, pluja, mar, barca, xiprers, nit, sol 
de posta, ponent, caçador... Símbols 
tots de la mort en la mitologia huma-
na i en la memòria popular, i destil·lats 
pel poeta de Sinera en la més diàfana 
essència poètica. Entre tants exemples 
representatius, oferim al lector la mag-
nífica Cançó del triomf de la nit com 
a delicada festa ¡per a la vista i l’oïda. 
Un sol ponent que comença a fondre’s 
amb la nit, remors vibrants d'aigües, 
cavalls desbocats del vent, plany de 
corns i immersió en el fosc final, la 
nostra mort ineluctable:

On l’or acaba
tan lentament, banderes, 
nit enlairada.

Escolta una remor 
de molles aigües: 
amb el vent contra tu, 
cavalls salvatges.
Quan et sentis 
cridat pels corns de caça 
ja per sempre seràs 
del fosc reialme.

Ai el vell arrelat 
dolor que no té alba.

Així assoleix el poeta de Sinera des-
criure el Timor Mortis i el no-res abs-
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tracte amb la llengua dels sentits. Es-
tem ben lluny de "versos eixuts”.

*
* *

Pla, contrastat en tots els camps amb 
Espriu, es queixa, amb el seu estil tan 
ran de terra, que la desolació de la 
poesia d’Espriu no deixa lloc a una 
sola ¡propina de consol. El terme pro-
pina no manca de certa gràcia grotes-
ca enfront de la finesa i la profunditat 
d’un poeta com Espriu, i fins i tot ens 
invita a la consideració de les possi-
bles propines que poguessin trobar-se 
a la seva obra; l’estirabot ens pot aju-
dar a aclarir aparents contradiccions, 
ja que el poeta de Sinera sovint sem-
bla permetre’s, durant el seu "viatge al 
llarg de lents crepuscles”, la propina 
—jo diria el luxe— de la nostàlgia de 
la seva infància, del seu "món perdut” 
on "s’enduien veus d’infants — el sol 
que jo mirava. — Tota la llum d’estiu
— se’m feia enyor de somni”. O la pro-
pina del moment que passa: "... no es-
timo — res més, excepte l’ombra —- 
viatgera d’un núvol — i el lent record 
dels dies — que són passats per sem-
pre.” I la propina de l’art, de la vida 
literària creadora, "...l’únic pas de sor-
tida — unes poques, fràgils, clares — 
paraules de cançó”, o "he donat la me-
va vida pet difícil guany — d’unes po-
ques paraules despullades". Amb tot, 
i en darrer cas, ens trobem davant el 
rebutjament de la "propina" i amb l’ac- 
ceptació a ultrança de "la roca nua de 
la mort” com la realitat única. Per a 
Espriu no hi ha adelitament veritable 
en el moment que passa. És totalment 
aliè a qualsevol hedonisme del carpe 
diem. Tant és així que el vers shakes- 
peareà, introductor del llibre Mrs. 
Death, "mentre perduri la rosada a 
ierra, recolliu aqueixes flors” sembla 
adreçat a accentuar la irrisió que és 
la vida més que a empènyer-nos a gau-
dir-ne, .perquè, per a Espriu, el moment 
no significa res fins que no s’ha con-
vertit en nostàlgia, en irredimible pas-
sat. Sabedor que només existeix l’efime- 
ritat, es prepara per endavant a la

’ mort de tot moment, "Els meus ulls 
ja no saben — sinó contemplar dies — 
i sols perduts”. Només espera “hores 
passades”. Fins i tot l’art no passa d’és-
ser un refugi fútil, "...cap pensament 
encadenat per la paraula no emplenarà 
la teva buidor”. L’art és únicament 
“una llarga — por de camí, la porta
— del fred silenci — que esdevens, 
quan les coses — són mar del teu nau-
fragi”. El desencant del poeta arriba 
a parlar amb escarni del “foc d’ence- 
nalls” que és la seva obra creadora: 
"Ara ballo amb dolor, perquè riguin 
les goles — per obtenir Taplaudiment 
dels mil lladrucs, — i em coronen amb 
un barret de casca vells.”
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Així, ¡'acceptació per part del poeta 
del nostre destí sense esperança és 
d’un pessimisme total: "Mesclats ho-
mes i dones, vells, infants, —rostres 
iguals, sense record de com — érem 
llençats on ara som ja tants, — giravol-
tem, enterca multitud — entorn de l'eix 
del buit, privats de nom, — a part i jun-
ta cada solitud.” Parlant de Simone 
Weil afirma significativament: "M’ha 
semblat entendre el que vol dir Simone 
Weil quan assegura que estimar la ve-
ritat significa suportar el buit, i, en con-
seqüència, acceptar la mort.” Aquest 
“estimar la veritat" és el leitmotiv de 
tota l’obra del poeta que ha entès com 
pocs el sentiment tràgic de la vida. És 
aquí on rau la perfecta unitat de la se-
va obra, "¿On sinó en el buit, en el no-
res — fonamentarem la nostra vida?”, 
“Sota claríssims cels escolto com el 
vent — em diu el nom guanyat aquest 
meu nom: Ningú”. El que mormola el 
nom ha de ser precisament el vent, 
perquè no quedi rastre ni tan sols del 
mot xiuxiuejat, el desolat Ningú. Què 
és la veritat?, preguntà Pilat, sense, 
però, esperar la resposta. Espriu, en 
canvi, ens brinda una contestació ine-
quívoca: el poeta, com l’home, "orb 
de Déu”, ens veu davant "el mur” del 
nostre destí sense sentit perquè "nosal-
tres sèiem solitaris — davant la finestra, 
davant aquestes nines — blanques del 
cec”. “¿Què és la veritat?”, pregunta, 
"La solitud de l’home — i el seu secret 
esglai:... dolor, buidor, pecat, espant 
— l’home que tinc al meu davant”. I 
tot el "dolorós esforç” del poeta serveix 
únicament "per confegir i aprendre 
una a una les lletres dels mots del no-
res." Així, en últim cas, Espriu es con-
cedeix una "propina” il·lusòria, la de 
l’art, sabent per endavant que és un 
joc a cegues, un vacu consol davant 
l’insuperable no-res. Aquestes serien les 
propines que es permet el poeta de Si- 
nera: un intransigent, desil·lusionat es-
toïcisme. És a dir, cap propina. És na-
tural que sigui així. La propina és, per 
definició, una gratificació, un sobre- 
p-reu. Espriu no acceptaria mai cap pro-
pina. El que Pla no ha dit, en canvi, és 
que Espriu parla expressament de sal-
do. I un saldo és una carència, alguna 
cosa que falta a un preu, a un compte, 
a una mercaderia avariada. Espriu pot 
parlar de saldos, mai de propines.

Per a fer ressaltar l’absolut despulla-
ment del pessimisme d'Espriu potser se-
rà interessant de comparar-lo amb el 
d’un poeta d’una altra època, Alfred de 
Vigny, el gran estoic romàntic. Tots dos 
se senten poetes, artistes per damunt 
de tot; tots dos protesten amb amar-
guesa del no sentit de la vida; tots dos 
es mostren altius, desdenyosos de la 
queixa. Per a de Vigny, “Seul le silence 
est grand: tout le reste est faiblesse...”. 
Però és Espriu l’orgullós veritable, el

»Pels rials baixa el carro 
del sol, des de carenes 
de fonollars i vinyes.»

qui accepta totalment el seu destí trà-
gic sense la més lleu esperança. No par-

«Vulgues que dormi 
somniant mars en calma, 
la claror de Sinera.»

la mai de “la majesté des souffrances 
humaines". Pudorós, honest, sovint càus-
tic, desdenya el romàntic consol del 
poeta francès que tan aviat es veu com 
un Moisès, o fins i tot com el Crist del 
Mont des Oliviers. De Vigny es plany 
de la misèria que som, però, a la ple-
gada, en cerca una compensació: 
"Qu’importe oiibli, morsure, injustice 
insensée...? Sur la pierre des morts 
croit l’arbre de grander". Espriu no 
es deixa enganyar amb il·lusions de 
grandesa. Redueix el seu comentari so-
bre el viure, que és esperar la mort, a 
la forma literària més continguda que 
resulti expressable en forma d’art, ja 
que, al capdavall, un poeta silenciós se-
ria tan contradictori com un pintor cec. 
¿Com es podria descriure millor, i més 
austerament, la desesperació desdenyo- 
sa de l’artista exigent i lúcid enfront 
de l’última i única realitat, que en les 
ja citades paraules següents: "He do-
nat la meva vida pel difícil guany — d’u-
nes poques paraules despullades”? Un 
difícil guany que d’altra part el vent 
s’emporta: "Escolto com el vent — em 
diu el nom guanyat — aquest meu nom.- 
Ningú.” Davant els vans consols de la 
religió, Espriu contesta amb la càustica 
ferocitat del seu poema El Corb, "el 
lleó pregunta al corb — ¿No pots donar- 
me consol — d’un enllà sense temença 
—■ quan no vegi més el sol? — En la 
tenebra esclatà — una dolenta rialla. — 
Cantava el Corb: Fa molts anys — del 
bec em queia un formatge...” Versió 
de la faula esopiana, ben pròpia d’Es- 
priu. — ESYLLT T. LAWRENCE.

(Fotos de l’autora.)
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