
Obrim aquest plec amb el text, revisat per Fautor, del parlament 
que Joaquim Molas pronuncia al Palau de la Música Catalana, 
dins l’acte institucional d’homenatge a Salvador Espriu, el día 
22 d’abril.

ELS POETES TAMBÉ
per Joaquim Molas

MOREN

Un dia o altre, tots els poetes moren. Pero 
no a tots els poetes que moren els dedi
quen un homenatge com el que, avui, de- 
diquem a Salvador Espriu.

El dia de l’enterrament, a Arenys, entre 
els «verds xiprers immóbils» i davant «la 
mar en calma», una noia em deia que aque
lla manifestado li recordava, peí que havia 
llegit a les cróniques, l’enterrament de Ver- 
daguer. I em va semblar que sí, que potser 
aquella noia tenia raó i que l’enterrament 
d’Espriu, amb la multitud oficial installada 
a la presidencia, i l'altra, la popular, sen- 
tint-se com buidada d’ella mateixa per la 
mort de qui li havia salvat els mots, sem- 
blava el de Verdaguer, el poeta que s’ha- 
vien disputat moros i cristians i que el 
poblé, peí seu compte, havia incorporat al 
fons comú del seu llegendari.

Hi ha, per explicar aquesta possible sem
blanza, alguna relació entre un poeta i l’al- 
tre? Són, tots dos, casos únics dins la 
moderna poesía catalana?

No vull entrar en discussions fácils i inú- 
tils. No vull recordar, per exemple, que va 
ser Salvador Espriu qui em va ensenyar el 
primer manuscrit de Verdaguer. Un manus- 
crit que el poeta de Folgueroles va dedicar 
al bisbe Catalá, el prohom d'Arenys que 
va fer possible el mite de Sinera o que, 
almenys, en va fer possibles alguns aspee- 
tes. Ni vull recordar l’enterrament d’Angel 
Guimera, fet ais pocs mesos del cop d'es- 
tat de Primo de Rivera, ni el de Caries 
Riba, fet amb el despullament i la intensi- 
tat possibles durant l’ocupació franquista. 

D’acord amb el paper que se m'ha assignat, 
un paper, gairebé, de captaire de Sinera, 
només voldria intentar d’explicar-me, en 

veu alta, per qué la mort d'un poeta ha 
produ’ít el sentiment de buidor que ha pro- 
duTt i per qué, avui, aquí, al Palau de la 
Música, assistim a l’acte a qué assistim. 
En primer lloc, diría que tot aixó és pos
sible perqué Salvador Espriu és un gran 
poeta. Un gran poeta, autor duna obra que, 
dins de la literatura contemporánia i, més 
en concret, dins de la catalana, resulta «es- 
tranya». I resulta «estranya» perqué Espriu 
hi barreja una série de lectures propies del 
nostre temps —Mallarmé, per exemple. 
I Valle-lnclán. O Joan Alcover I Jorge Gui- 
llén—• amb d’altres d'insolites: la Biblia, 
i, de la Biblia, no pas els Ilibres literaris, 
el Cántic deis Cántics o els Salms, sino 
els Ilibres didáctics, els sapiencials, i els 
barrocs castellans, i d’aquests no pas Gón- 
gora, sino Gracián i Quevedo. I al capdavall, 
són aquests, els llibres bíblics i els concep- 
tistes castellans, els que donen el to ge
neral de la seva obra.

Espriu va intentar de realitzar una Obra 
amb majúscula, és a dir, va articular tots 
els seus llibres en una sola unitat de forma 
i de sentit. De forma: va organitzar minu- 
ciosament cada Ilibre i va utilitzar, de ma
nera indistinta, pero segons un sistema de 
subtils relacions, la prosa narrativa, el vers 
més o menys canonitzat i la pepa teatral. 
O, almenys, un tipus de pega dialogada que, 
després, en ser portada a les taules, va 
donar un prodigios rendiment escénic. I de 
sentit: l’obra d’Espriu constitueix una deso
lada meditació sobre la condició humana. 
Una meditació, pero, que, a la vegada, és 
personal i col-lectiva. I, a través d'aquesta 
doble meditació, Espriu va adaptar alguns 
mites grecs —el d’Ariadna o el d’Antí- 
gona— i d’altres de bíblics, com el d'Es- 
ther, o, més en general, semítics, com el

L’autor d'una desolada meditació sobre 
la condició humana ha sabut ésser 
al mateix temps el poeta de la resistencia 
i de l'esperanca d'un poblé. (Foto: Barceló.)

de Sepharad. I, sobretot, va transformar 
el seu entorn familiar i els seus records 
d'infantesa en un mite propi, el de Sinera.

Espriu, amb la seva meditació sobre la 
condició humana i a través d'aquesta crea-



ció mítica, va saber recollir els moviments 
més profunds de la societat catalana, i, així, 
va realitzar una reflexió general sobre la 
guerra i sobre els anys miserables i pollo- 
sos que la seguiren. De fet, la reflexió, la 
va realitzar a través de dues peces teatrals 
i d’un Ilibre de poemes sentenciosos, mei- 
tat épics i meitat sarcástics. La primera 
pepa, Antígona, escrita quan els exércits 
de Franco havien ocupat Barcelona, pero 
quan encara no s'havia consumat la pau, 
constitueix una dramatització de la lluita 
entre germans. Vuit, nou anys després, la 
Primera historia d'Esther és una dura sá
tira del món imperial sorgit de la victoria 
i, a la vegada, una patética petició de per- 
dó i de concordia, perqué, diu, «el mirali 
de la veritat s'esmicolá a l’origen en frag- 
ments petitíssims, i cada un deis trossos 
recull tanmateix una engruna d’auténtica 
llum». I, al cap de deu anys, els poemes 
de La pell de brau, d'acord, ja, amb els 
vents de canvi que comencaven a anun
ciarse, proposen un veritable projecte 
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de futur. Un projecte de futur no solament 
per a les terres catalanes, sino també, 
i sobretot, per a Sepharad, és a dir, no 
per a Espanya, sino per a tota la península 
ibérica.

Pero, dins d’aquesta reflexió general, Espriu 
va desenrollar, com a mínim, tres refle- 
xions concretes. La primera, sobre els mots 
i la seva salvació. Espriu, des de molt aviat, 
va prendre una actitud activa. Ja en la 
Primera historia d'Esther, va formular una 
série de terribles anatemes contra «res
criba que ven la ploma a rossins victorio
sos i s'envileix a exalcar, per or o per te- 
menca, el sabré i el triomf», contra «el savi 
insensible al sofriment del débil» o contra 
«el covard que calla quan el mal governa». 
I va ser, a partir d'aquí, que es va proposar 
«la salvació deis mots». Una salvació que 
no solament va realitzar en termes teórics, 
sino també, i sobretot, en la práctica poé
tica. A vegades, amb humilitat; d'altres, 
amb dramática arrogáncia, com en aquells 

versos que diuen: «Parlo, barliqui barloqul / 
solitari, en catalá, / ¡lengua difunta, d’ab- 
soltes, / per posar carn de gallina / a l’ánim 
de paperina ./ deis ramats de carnestoltes / 
que remuguen colomassa / cervantina de 
Terrassa.» I, si Espriu es va plantejar k 
saivació deis mots, va ser perqué aquests, 
els mots, «són la sang del poblé» i, per 
tant, salvant-los, ajudava a salvar-lo:

«Voltats de por, enmig del glap 
de burles i rialles d’albardans, 
hem dit els mots que són la sang 
d'aquestvell poblé que volem salvar.»

La segona reflexió, Espriu la va dedicar al 
destí del seu poblé, un poblé perseguit i 
dispersat per la conflagració béllica. I, per 
realitzar-la, el va identificar amb un altre 
poblé, el jueu, petit com ell, i com ell, dis
persat i perseguit. Ja en «Resfá», un deis 
poemes més dramátics de ¿es cancons 
d'Ariadna, proposa aquesta identificació. 
«Mira com plou, atalaia J per mi com plou, 
perqué vetlles / de sois i de nits...» I, en 
la Primera historia d'Esther, la desplega 
en totes les seves possibilitats.
Finalment, la tercera, la va dedicar a expo
sar la seva, la nostra, lluita interior entre 
l’amor i el rebuig per una pátria, «bruta, 
trista i dissortada», de la qual un voldria 
fugir i a la qual un se sent encadenat.
Tot plegat, reflexions generáis i reflexions 
concretes, van convertir Espriu en el poeta 
de la resisténcia i en el poeta de l'espe- 
ranea d’un poblé. 1 és per aixó que, a la 
seva mort, el poblé ha volgut reconéixer ho 
d’alguna manera amb aquest homenatge 
d'avui. Un homenatge en el qual participen 
dos deis cantants que van dur el nom d'Es- 
priu a tots els racons del país: Raimon 
i Marina Rossell. I, entre un cantant i l'al- 
tra, Nuria Espert, per a qui el poeta va 
escriure la seva darrera peca teatral, lle- 
girá una tria més o menys organitzada de 
textos amb la pretensió de donar una idea 
de la veritat i la varietat de la seva obra. 
Ara deixo la paraula a Marina Rossell, més 
ben dit, deixo la veu a Marina Rossell, que 
comentará la seva actuació. Grácies.
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