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Quin sentit té encara avui el pecat? 
Com cal viure el sagrament de la 
Reconciliació d’una manera serio- 
sa i alliberadora?

A la mateixa col lecció:
Els Salms, pregaría de 
l’Església
Creients en temps de crisi

Nova consciencia ética
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NO DEIXIS RES PER 
CAMINAR...
Fa ja uns quants anys, Maria-Aurélia Cap- 
many, amb una generositat a qué no he sa- 
but mai correspondre, em va dedicar la 
seva biografía de Salvador Espriu, recor- 
dant a la dedicatoria que, agafant cada dia 
un tren, prácticament, de matinada, de 
Terrassa a Barcelona, saludava els meus 
amics del vagó amb un «Desperta que és 
un nou dia...». Era cert i palesava, és ciar, 
la profunda admiració que havia sentit 
(i sentó) cap al poeta. Una vegada més em 
refermo en l’opinió que, com a lectors, hi 
ha alguns autors que ens ultrapassen l’ad- 
miració i es converteixen en una part de 
la nostra vida. La conseqüéncia de tot ple- 
gat és que, sense vel-leítats interpretatives, 
ens en sabem versos sencers de memoria 
i, quan arriba el moment que Fautor des- 
apareix, gairebé som capados de fer-ne una 
mena d'antología personal de memoria. 
Aquest ha estat el meu cas en el traspás de 
Salvador Espriu. Una altra reacció a l’en- 
tusiasme, gairebé diría exagerat, que en 
una época hem sentit per un autor, és una 
mena d’empatx que ens fa que, durant un 
temps, no el puguem llegir. Cree que, sor- 
tosament, aquest no va ser el cas, i després 
de la meva fúria lectora deis anys seixanta 
vaig anar seguint tot alió nou de Fautor 
amb delit i admiració.
Aquesta térra nostra tan dotada per a l’apa- 
rició de llepafils de tota mena ha enregis- 
trat la preséncia d’arrauxats anti-Espriu 
públics. (En privat tothom pot fer el que 
vulgui i no cal tenir-ho en compte pública- 
ment.) Aqüestes presencies ens han fet dub- 
tar sovint de la nostra capacitat d’observa- 
ció: és que quan semblava que Espriu 
autor ja era més enllá del bé i del mal, 
patíem un miratge considerable? No ho 
creiem, pero d’alló que estem certs és de 
nosaltres mateixos. I personalment puc dir 
que Espriu personifica per a mi una totali- 
tat difícilment repetible. Era la poesía que 
em deia en la meva llengua coses que ja 
admirava en d’altres Ilengües (la de Sartre, 
per exemple); que em feia prendre seriosa- 
ment el teatre, grácies al tándem Espriu/ 
Salvat, que sembla oblidat per tothom; que 
em demostrava que també en la prosa es 
podien assolir fites importants; i que m’en- 
senyava, goethianament, una humilitat molt 
necessária amb els seus Anys d’aprenen- 
tatge. No era l’únic mestre, no, pero era un 
mestre, i espero haver aprés.
Amb el temps també he discrepat d’Espriu, 
no en alió que és fonamental, sino en de- 
talls, com pot ésser el seu próleg a un llibre 
de Rosa Leveroni, com discrepo de l’into- 
cable —i molt admirat per mi— Caries 
Riba, quan també va exercir de prologuista 
de l’autora. I és que amb els anys l’admira- 
ció no ens impedeix la discrepancia. Ara, 
he procurat —i procuro— no deixar res per 
caminar i mirar i, si m’obliguen a un Fa- 
renheit espriuá, recitaré El caminant i el 
mur; i quan la dalla em seguí és segur que 
xisclaré en catalá.

MARTA PESSARRODONA

L'ECO DEL POETA ESPRIU

Quan es movien en un món habitat per 
gent amb poca lletra, els poetes mal re
signáis a no teñir llegidors agafaven una 
lira de quatre cordes si eren de la Grecia 
antiga o una bandúrria amb so nasal si 
tenien casa a l'Europa de i'Edat mitjana, 
i sortien pels camins a mirar de fer entrar 
per les orelles els arguments que els ulls 
no sabien llegir. Més tard, amb la divul- 
gació general de les escoles i la consegiient 
familiaritat general amb Falfabet, els poe
tes van poder-se oblidar de músiques a la 
intemperie i es van quedar a casa, tran- 
quils de pensar que les seves rimes eren 
a l’abast de tothom en qualsevol llibreria.
Tot aixó que acabo de dir és conegudíssim, 
és ciar, i pot ésser consultat en els ma- 
nuals més senzills d’história de la litera
tura. El que passa, pero, és que aquests 
manuals obliden d'aclarir, de vegades, que 
la poesía cantada per forqa no es va aca
bar pas en els temps d’Homer o de Cer- 
verí de Girona. Sense anar més lluny, nos
altres, senyors del segle xx illustrat, durant 
una temporada llarga en qué desgoverna- 
ren els lladres d’idiomes i cultures, vam 
haver de refiar-nos de la música per saber 
les lletres deis poetes del país. Per exem
ple les lletres del poeta Salvador Espriu, 
ara traspassat.
Espriu, senyor discret nascut quan, deis 
poetes cantaires, se n'havia perdut la 
mena, no va necessitar estudis de solfa ni 
va haver de patir Ies angúnies de sortir 
a un escenari. Va teñir la sort de trobar, 
sense ni tan sois buscar-los, homes amb 
la guitarra penjada al coll que s’oferien a 
musicar els seus poemes i cantar-ios. La 
poesia d’Espriu, escrita en lletra petita en 
un pis ombrívol de Barcelona, mirada de 
mal ull per la censura i amb perill de no 
ésser compresa pels desescolaritzats que 
tots érem si la llegíem, va sortir a prendre 
l’aire i a expandir-se pels campus univer- 
sitaris, pels envelats de festa major, per 
les ones de les emissores que gosaven. Les 
lletres que avui canten amb la major na- 
turalitat els excursionistes i els alumnes 
que celebren festes de fi de curs, van en
trar per les orelles.
El dissabte 23 de febrer, quan al cementiri 
d’Arenys hi hagué silenci i semblava que 
havia d’ésser un silenci llarg, inacabable, 
profund, Marina Rossell arrencá a cantar 
amb la veu sola, neta d’acompanyaments, 
una poesia d’Espriu. Aquella tarda de dol 
Marina Rossell ens ensenyá que si un dia 
vam fer la fila llastimosa deis antics que 
escoltaven canpons perqué no sabien de 
lletra, avui, les poesies d’Espriu, les can- 
tem, ja, perqué ens agrada cantar-les, per 
escoltar-ne l’eco, per sentir-nos en compa- 
nyia del poeta. De les obligacions antigües, 
n’hem fet un gaudi que dura. Els desgo- 
vernants no se’n sabrien avenir.
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