
HEME SENCER
per Maria-Aurélia Capmany

(F
ot

o:
 Ba

rc
el

ó)

Final del laberint s’inicia amb una proposta 
poética que fuig de la tragedia de l’exis- 
téncia quotidiana per entrar en una altra 
categoría de pensament i d’alta intuTció 
poética. Recordó, per exemple, els últims 
versos del segon poema, que diuen:

«Aleshores, quan la sang
és escampada amb ira per la roja tenebra, 
esdevinc justificat, home sencer.
I diuen els meus llavis,
nascudes del coratge, del compassiu som-

[riure, 
obrint-me finalment l'únic pas de sortida, 
unes poques, frágils, clares 
paraules de canpó.»

L’home sencer que era, que és per sempre, 
Salvador Espriu, em temo que será conegut 
també sempre en part, en fragments, en 
parcelles, segons els temps, segons els 
gustos, segons les modes, i potser, en un 
moment determinat, el fragment més pur, 
més lirio de la seva obra será tingut en 
compte i estudiat com es mereix. Pero ara 
la preséncia ciutadana de l’home Espriu, 
del compromés amb el seu món, del po- 
lémic, fins i tot de l'amic, ens fa oblidar 
tota la categoría literaria d'aquest extra- 
ordinari poeta. Sempre m'ha semblat, cada 
cop que he parlat d’ell, que em deixava 
una part essencial de la seva obra. Per dues 
raons: una, perqué la personalitat afectiva 
¡ emotiva i vivíssima obnubilava l’última 
categoría del poeta; i una segona raó, per
qué no era fácil de parlar-ne. És cert que 

endevines que en Salvador Espriu hi ha una 
tensió intellectual que t'exigeix molt.
Des d’un bon comencament apunta a la 
seva obra una certa tendencia a dubtar del 
valor significatiu de les paraules. Ell, que 
donava la seva vida a les paraules, que va 
viure per guardar-nos els mots, sabia des 
del principi de la seva historia literária que 
les paraules són només un buf de la veu, 
un so, un signe, i que només d’una certa 
manera reflecteixen una realitat. Recordem, 
per exemple, un deis seus primers poemes:

«Hi ha tristesa darrera 
les paraules, lents carros 
en corrua que porten 
runa de tu, molt tedi 
de tarda de diumenge, 
temor de dany...»

Poques vegades es deu haver dit d’una 
manera tan clara i poética alió que els 
filósofs en deien nominalisme, és a dir, 
alió que els filósofs sostenien respecte a 
la incapacitat del llenguatge per a ser un 
fidel reflex de la realitat: «runa de tu, molt 
tedi / de tarda de diumenge, / temor de 
dany...»

És a dir, que les paraules són el rastre de 
la teva existéncia, la runa de la resta del 
teu viure, el buit de l'avorriment i la de
fensa instintiva contra la por, perqué no
més les paraules ens salven. Aqüestes pa
raules, que ens han de salvar, han de con- 
duir el poeta també per camins diversos 
i contradictoris a una última intuTció, que 

el deixará definitivament sense paraula. 
Per aixó se servirá de la proposta d’un mis- 
tic per iniciar un deis seus més bells re- 
culls de poesía. Les paraules del místic li 
serveixen per explicar que més enllá de 
les contradiccions de l’existéncia és possi- 
ble ¡estallar l'esperit en el pur no-res, és 
a dir, allá on no cal afegir cap adjectiu ni 
tan sois signar amb un mot cada cas: «Molt 
lentament, el glac / allunya les paraules.»

Quina meravellosa temptació per a l’espe- 
rit, quina atracció immensa per al poeta, 
fer un salt en el buit i anar a buscar més 
enllá de les liéis últimes de la lógica la 
profunditat de la unitat del tot. És la temp
tació de la paradoxa, és la temptació de 
les contradiccions que han atret sempre 
el poeta líric, és una certa esperanza que, 
més enllá de la lluita constant del sí i 
el no, és possible trobar un últim repós, 
que no és altra cosa que eliminar les con
tradiccions instalíant l'esperit en el no-res. 
Per aquest camí ascendent, per aquests 
viaranys de versos, la unitat metafísica, el 
poeta descobreix un deis poemes més bells 
de totes les literatures, un poema que por
ta en ell mateix l’antiga experiéncia deis 
primers pensadors mediterranis, l’origen 
inquietant de tota la nostra estructura men
tal. Permeteu-me que copií sencer aquest 
poema:

«Diré del vell foc i de l’aigua:
Si crema molt la neu, 
glaqava més la flama.
Diré de l'espasa i de l’aigua:



La simple utilització savia de Íes paraules, 
un pensament profund i inequívoc.

Si m’ha ferit la font, 
em guarirá l'espasa.
Diré de l’ocell i de l'aigua:
Si llum de cims al riu, 
fosca de térra Pala.
Diré de la rosa i de l’aigua:
La mort de la mar fa 
la flor més perdurable.
Diré deis meus ulls i de l'aigua:
Si tot ho mira el llac,
jo tiñe les nines blanques.

Dic la pluja, la pluja, la pluja clara 
i el plor de l’endinsat 
sense retorn per l'aigua.
Dic el nom del no-res 
enllá del fons de l’aigua.»

Sempre he pensat que en aquest poema es 
produía el que en podríem dir el clímax de 
l'obra espriuana. El laberint, el gran tema 
de tota aquesta época i de part de la pos
terior, l'ha condui't fins a aquesta necessitat

d ultima síntesi, i ha trobat exactament els 
mots per a explicar-ho; uns mots que ex- 
pressen un pensament que ja es troba en 
la cru'illa del món medieval i del Renaixe- 
ment, que es troba precisament en els 
grans moments de la vida de la humanitat: 
és la gran temptació de l'absolut. En aca- 
bar-se el llibre explica, per si no havia 
quedat prou ciar, quina és la proposta 
intellectual que l’ha conduít fins a aquesta 
alta crisi:

«Salvo el meu maligne 
nombre en la unitat.
Enllá de contraris, 
veig identitat. 
Sol, sense missatge, 
deslliurat del pes 
del temps, d’esperances, 
deis morts, 
deis records, 
dic en el silenci 
el nom del no-res.»

Dir en el silenci el nom del no-res signi
fica encarar-se definitivament a l'última pro
posta de la metafísica que, en definitiva, 
siguí com siguí, ha de ser, com diu el 
poeta, el silenci.

Salvador Espriu publicava al final deis anys 
cinquanta aquest llibre de poemes, tot i 
que porta la data de 1955. L’acompanyava 
amb un altre ilibre a mig fer que després 
publicaría a part; em refereixo a la tercera 
part del llibre Les hores. És interessant ob
servar, si volem entendre la complexa enti- 
tat poética d’Espriu, que en sortir de la 
profunda tensió que el llibre Final del labe
rint havia de produir-li, i havia de produir 
al lector més rigorós i exigent, es plan- 
teja al poeta un gir rotund de la seva lírica 
i se li planteja un nou clima poétic, que en 
aparenga no tenia res a veure amb el rigor 
inteHectuai que acabava d’abandonar.

M’agradaria poder explicar amb tota rique- 
sa de coneixements quina revoita interior 
es produía en l’home que havia acabat un 
llarg poema net i pur i meravellós com 
Final del laberint i, en canvi, havia de res- 
sorgir d'aquell silenci per continuar vivint, 
existint i oferint tota la seva capacitat poé
tica. Estem al final deis cinquanta, el llibre 
Final del laberint ha costat de publicar; 
han passat dies. La publicació es produeix 
enmig d'una monotonía ambiental aplana
dora, i em pregunto qué devia produir l'in- 
terés, l’atracció de la mirada del poeta, 

quines coses reais que passaven cada dia 
l'havien de fer retornar a les contradiccions 
inevitables del foc i de l'aigua i de Taire 
i de la térra i l’obligaven, tant sí com no, 
a plantejar-se novament aquesta cosa im- 
possible d’anomenar, impossible d’explicar, 
que és l’existéncía. El cert és que el poeta 
més líric, més net, més pur, més allunyat 
de tot compromís amb l’aspra realitat, en 
sorgeix amb una espléndida demostració 
de les contradiccions de l'existéncia; en 
neix, dic, del poema, del brogit, de l'ago- 
nia, de la tragédia que és, precisament, 
La pell de brau.

Estic segura, i no sé si algú ho ha escrit 
—és possible que sí—, que el gir rotund 
de la poética espriuana va angoixar més 
d’un deis seus fidels seguidors. Per a uns 
va ser la descoberta d’un nou Espriu, que 
mai no haurien imaginat; per a altres va 
ser, fins i tot, una certa traíció a la imatge 
que Espriu mateix havia donat, i no sois 
perqué Espriu parlava d’Espanya, paraula 
prohibida, i parlava de la guerra civil sense 
prendre partit per cap de les banderas i 
anunciava una última redempció només 
possible en mans joves i netes. Dic no sois 
per tot aixó: era tan diferent de to, de 
timbre, fins i tot d’imatgeria, que el lector 
apressat perdía el fil i oblidava la melodía 
lírica, que no deixa de sonar al llarg de 
La pell de brau, i es quedava només amb 
l’esclat profétic, amb el to redemptor i, 
de vegades, amenacant.

He parlat de Final del laberint perqué em 
sembla que és, de tota l’obra espriuana, 
un deis moments que anomenaria álgids, 
amb tot el significat que aquí té la paraula 
álgid, un deis moments tan nets, tan purs, 
que són gairebé glacials. Pero aquesta veu 
lírica, profundament emotiva, no es perdrá 
pas; anirá apareixent una i altra vegada, 
en altres reculls poétics i, fins i tot, en 
instants de la seva meravellosa prosa. És 
tan complexa la seva poesía, fins i tot 
m’atreviria a dir tan fácilment atractiva, 
tan prodigiosament ágil en l’ús de les pa
raules, que molt sovint oblidem el rigor 
intellectual que les condueix. De vegades 
aquest desig d'absolut que tensa la veu 
lírica espriuana ens és donada amb una 
nitidesa que fa esgarrifar. Recordó, per 
exemple, fins a quin punt és avar de me
táforas, com té cura de dir exactament un 
pensament net i ciar, sense trasllats, sen
se canvis d’intenció, aconseguit peí camí 
més difícil, és a dir, per la simple utilitza
ció sávia de les paraules, un pensament 
profund i inequívoc.

I, per cloure aquest petit reclam d’atenció 
devers l’obra lírica del gran poeta, citaré:

«Nosaltres volem
només,
amb esperanca
humil,
la plenitud eterna 
de la rosa, 
una suprema eternitat 
de flor.»
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