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L'atzar ha volgut que, durant Fagonia de 
Salvador Espriu, la impremta em fes a 
mans un deis primers exemplars de la 
nova edició de Setmana Santa, aquest Ilibre 
espléndid que no ha estat prou valorat per 
la crítica. El quartet final adquiría, de sobte, 
una ressonáncia testamentaria:

«No provis de tocar-me 
cap mot, si et sembla trist. 
Prou saps que no podries: 
el que he escrit és escrit.»

Aquesta impressió no era deguda, pero, al 
tall que la desaparició d’un escriptor im
posa ineluctablement entre ell i la seva 
obra com a contínuum, sino a la mateixa 
esséncia del lligam entre Espriu i la seva 
creació. El patetisme d’aquest lligam que
da, a parer meu, illuminat amb aquests 
versos sintetitzadors del valor transcen
dental que ell donava a l’escriptura, la raó 
de la seva vida. Fins i tot, la seva cali
grafía tan minuciosa, de lletres isolades, 
¿no era ja una proposta deliberada de dei- 
xar clarament escrit el que és escrit?
De fet, en tot escriptor hi ha una voiuntat 
de permanencia, de sobreviure's a tra
vés de la seva obra. Pero en Espriu aquesta 
voiuntat era un designi més profund, que 
feia —i fa— «reviure» les paraules. En 
efecte, si les paraules d'Espriu viuen en 
nosaltres no és pas perqué ell, millor que 
ningú, hagi sabut cantar el dolor d’una ter
ca, la incertesa d’un temps o la miseria 
humana, sino perqué, sabent-se hereu d’una 
tradició clássica, que recorre des de fa 
segles les riberes mediterránies, va es- 
criure una obra feta de lectures i per a 
diverses lectures, una «obra clássica». Si 
sentim Espriu tan a prop i alhora perdura
ble és precisament per aixó, peí seu clas- 
sicisme.
A risc d'incomodar els meus lectors amb 
una canqó enfadosa, repetiré que no em 
considero un crític, que respecto massa 
la feina deis especialistes en la matéria 
—no gaire abundants, per cert, si cal jut- 
jar-ho per les llacunes que avui es perce- 
ben a la precisa— per fer «intrusisme» en 
un camp que no és el meu. (I el fet que 

una de les meves darreres «critiques» fos 
precisament la introducció que vaig escriu- 
re el 1972 per a Setmana Santa no con- 
tradiu aquest propósit, ja que només m’hi 
vaig avenir com a «supléncia», en vista del 
silenci amb qué fou rebut un Ilibre tan 
extraordinari com aquell.) Pero no em puc 
estar d’apuntar algunes de les raons que 
fan de l’obra de Salvador Espriu una de 
les propostes més elaborades, més cohe- 
rents i més valides que s’han donat mai 
en la literatura catalana.

Quan ais meus setze o disset anys vaig 
entrar en contacte amb l'univers literari 
d’Espriu, vaig teñir la sort que la lectura 
se m'ordenés en una triple direcció, que 
donava les claus essencials de la seva 
obra: Cementiri de Sinera, en la lírica; 
Ariadna al laberint grotesc, en la narrativa, 
i Primera historia d’Esther, en el teatre. 
De seguida, em vaig sentir fascinat per un 
escriptor que em descobria noves sensa- 
cions, un món pie d'interés. Val a dir que 
l'adolescéncia és una edat propensa a la 
fascinació: quants escriptors ens han cap- 
tivat en les nostres primeres lectures! 
Després, molts d'ells queden —injusta- 
ment?— oblidats en la nostra memoria, 
potser perqué ens van fer un «servei» que 
ara ja no els demanem. Pero amb Espriu 
el procés fou diferent, perqué ell m'havia 
fet entrar en un món que sobretot era seu, 
un món poblat de personatges ais quals 
Fautor havia sabut donar vida, un univers 
de sensacions que connectaven amb el 
lector. Al llarg deis anys, les diverses 
(re)lectures que he fet deis Ilibres d’Espriu 
sempre han continuat enriquint aquesta ex
periencia inicial. La riquesa d’una obra lite
raria es constata precisament en les noves 
possibilitats de lectura, en les expectatives 
de noves lectures. I el lector d’Espriu ha 
estat sempre premiat amb noves troballes, 
fins a la vigilia de la seva mort. Com a 
prova, a més de Setmana Santa ja esmen- 
tat, tenim la petita meravella de Les roques 
i el mar, el blau, que Espriu ens dona a 
conéixer encara no fa quatre anys, o el 
recentíssim Per a la bona gent, que, tot 
i no ser un Ilibre nou, ara ha adqulrit un 
halo especial.

En Espriu conflui’en unes virtuts —domini 
de l’escriptura, intell igéncia i sensibili- 
tat de gran artista, cultura viva d'arrels 
millenáries— que expliquen el felig resul- 
tat de la seva creació. Pero en la conjunció 
d'aquests ingredients hi ha el toe perso
nal, l’esperit que anima tota la seva pro
dúcelo i que la fa oberta a noves lectures. 
I potser és aquesta la clau de la meva 
admirado per una obra que m'ha acompa- 
nyat més que cap altra, des de fa trenta 
anys, com una de les referéncies més cla
res de la grandesa de l’home.

ANKH, enigma al país 
deis faraons

Una fantástica narració, esde.vinguda a 
les terrés d’Egipte, que apassionará els 
petits i els grans.

Rongo-Rongo
Aquest llibre ens duu a Tilla de Pascua i 
ais seus misteris. Si el llegiu sabreu, 
dones, qué és un «rongo-rongo» i qué és 
un moai kava-kava.
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