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Salvador Espriu tancava, el 1962, la seva 
aventura poetica amb els quatre versos 
acrostics del Llibre de Sinera, subratllant 
d'una manera implacable la paraula 
MORT. «M/O/R/T, aquesta vegada definiti- 
va i irremeiable, culminacio d'una vida i 
una obra, "silenci aprofundit", "nua se- 
quedat de la terra"; mort desitjada i 
buscada, present en tots els llibres d'Es- 
priu, tema central repetidament recone
gut per I'autor quan ens parla de la seva 
obra com a "meditacio de la mort".»1 La 
inquieta meditacio de Salvador Espriu, 
perd, no s'aturaria pas aqui. Va continuar 
rodant en nous cercles minuciosament 
concentrics, cada vegada mes profunds, 
car «cal voler I lucid, sencer, / il-limitat, / 
mai mes sotmes / a pors, al pes I de les 
raons / d'autoritat, I ben arrelat I en solid 
fons, / el lliure dret / de preguntar.»2 El 
Hiure dret d'examinar, amb rigor, tots els 
enigmes porta el Poeta a seguir I'itinerari 
de la Setmana Santa, de la Passid, de la 

1- Josep M. Castellet, Iniciacid a la poesia de Salvador 
Espriu, Editions 62, Barcelona, 1971.
2. Salvador Espriu, Setmana Santa, Poema XXXVIII, Edi
tions Poligrafa, SA, Barcelona, 1971.

Liturgia, amb la capacitat i la lucidesa de 
segles i segles de pensament, des de la 
Biblia i la mistica jueva3 fins a la respec- 
tuosa contemplacio dels elements tradi- 
cionals.4 La meditacio espriuenca ens 
deixa, amb la Setmana Santa, la cons- 
ciencia de I'home tragic, protagonista 
indefugible; la freda i contfnua presencia 
de la mort; i el sentiment de llibertat 
davant I'acceptacio serena, des de la 
solitud humana, del destf tragic.

Els textos d'Espriu ja havien demostrat a 
bastament en una bona colla d'ocasions 
les seves possibilitats dramatiques. Des 
de les primeres provatures de Ricard 
Salvat a la Cupula del Coliseum de Barce
lona amb I'Escola d'Art Dramatic Adria 
Gual, amb La pell de brau (1960) i Gent de 
Sinera (1963), fins a les continues esceni- 
ficacions dels grups de teatre indepen
dent dels primers setanta, la paraula de 
Salvador Espriu ressona sovint als nos
tres escenaris. Amb tot, el muntatge clau, 
no solament de la descoberta de les 
possibilitats dramaturgiques dels textos 
d'Espriu, sino de la renovacid de I'escena 
catalana, es el que fa Ricard Salvat —i els 
seus col laboradors de LEAD Adria Gual— 
amb el titol de Ronda de mort a Sinera 
(1965).

3. Dolors Bramon, La Biblia i la mistica jueva a «Setmana 
Santa» de Salvador Espriu, «Serra d'Or», octubre 1971, 
pags. 683-685.
4. Salvador Espriu, Setmana Santa: «...les setmanes 
santes de la meva infantesa i la meva adolescencia a 
Arenys de Mar i a Viladrau. L'any 1929 vaig assistir a una 
extraordinaria setmana santa a Sevilla. Despres he presen- 
ciat el notabilissim espectacle de Verges.» Proieg, ed. cit.

Passada, de fa temps, la febre dels mun- 
tatges espriuans, acomplert el sere pele- 
grinatge del poeta, Enric Majo ha girat els 
ulls vers Setmana Santa, aquella obra de 
1970 que aprofundia i cenyia d'una mane
ra mes estreta la «meditacid de la mort», i 
n'ha vist materia teatral. Enric Majo, perd, 
no ha caigut en la temptacio de realitzar 
una segona Ronda de mort a Sinera, sino 
que ha intentat d'unir els dos grans eixos 
de la poesia d'Espriu en un sol espectacle. 
La dimensio intima, la reflexio personal, 
ha esdevingut un llarg mondleg —el 
recitat dels quaranta poemes que formen 
el llibre—; i la dimensio col-lectiva s'ha 
cenyit en la visualitzacio d'unes danses 
tradicionals que contenen, en elles matei- 
xes, una reflexio paral-lela a la que ens 
proposa Espriu. Es tractava d'unir la 
trajectoria intel lectual del Poeta i la savie- 
sa del poble manifestada en unes danses 
que s'acosten al mateix tema. La tematica 
que origina la reflexio d'Espriu es comuna 
a tots els humans i es evident que I'home 
senzill, que suporta les mateixes angoixes 
i es fa les mateixes preguntes, busqui la 
seva manera de dir-la. El poble catala ha 
sabut manifestar per mitja de la dansa les 
seves inquietuds i ha confegit, a traves de 
generacions, un riquissim patrimoni co- 
reografic d'una considerable carrega dra- 
matica. Aixi, el discurs sobre la mort, 
aventura cerebral d'Espriu, se'ns ofereix 
lligat a la reflexio ludica i festiva —rigoro- 
sa— de la manifestacio col-lectiva.

Albert Sans, que signa la coreografia, no 
ha vo I gut plantejar-se Setmana Santa



Les danses, tan aviat il lustracio com protagonista absolut.

com una dansa de creacio que, encara 
que basada en motius populars, estructu
res coreograficament tot el poema, i ha 
volgut enfilar la seva meditacid a partir 
d'elements populars concrets. Aquests 
elements son, basicament, la Dansa de la 
Mort, de Verges; la Moixiganga, de Llei- 
da; les Castanyolasses, de les Illes; la 
Moma i el Velatori, de Valencia; el Ball de 
cascavells, de Cardona; I'Aliga, les Maces 
i els Plens de la Patum, de Berga, i «Ad 
Mortem Festinamus» del Llibre Vermeil 
de Montserrat, esquitxats per altres ele
ments populars mes puntuals que asse- 
nyalarem oportunament i pels inevitables 
elements creatius que ha calgut introduir 
per tai de lligar tot el discurs. En aquesta 
estructura, i abans d'entrar en el relat 
concret que basteixen els diversos balls, 

vull fer notar la voluntat d'abastar ele
ments de Valencia i de les Balears, que 
configuren el concepte de Paisos Cata
lans, i la feblesa de les Castanyolasses 
com a representants dels balls religiosos 
illencs. El desig del primer punt ha forqat, 
possiblement, el segon, perd cal dir que el 
folklore balear te elements mes rics que 
haguessin encaixat d’una manera mes 
encertada i sense tantes dificultats en la 
proposta.

LA REPRESENTACIO

L'espectacle d'Enric Majo i I'Esbart Dan- 
saire de Rubi s'obre amb una introduccio 
que es, a la vegada, un homenatge i un 
magnific punt de partida. Sobre la melo-

dia de la Moixiganga de Sitges, la mateixa 
que tancava Rond^ de morta Sinera—ara 
amb un exquisit arranjament musical de 
Pere Bures—, apareixen els personatges 
espriuans en un espai —dissenyat per 
Enric Majo— que recorda vagament la 
plaga de la Ronda... Ara, perd, no son les 
cases de Sinera i I'escala del tons que 
porta a I'esglesia allo que veiem, sino que 
I'estructura de la decoracio ens suggereix 
un cementiri amb les mes variades insi- 
nuacions arquitectoniques —vestigis his
tories de tot un passat—, pero amb la 
mateixa disposicio espacial que configu- 
rava aquella plaga de Sinera. Els primers 
personatges a apareixer son els de la 
familia —el pare Francesc, la mare, el 
germa Josep, la germana Maria-Lluisa—, 
els quals contemplen el pas dels perso
natges: I'Altissim i la Neua; el drapaire 
Quel-la; Tereseta-que-baixava-les-escales 
amb la neboda i els seus per una banda i 
la coIla d'Anna Perenna per I'altra; I'os 
Nicolau; la comparsa de la Primera histd
ria d'Esther, amb Mardoqueu i Aman; 
I'Esperanceta Trinquis sota les pedres de 
la canalla; la comparsa del Quim Federal, 
amb la Rossenda i en Ventura, i en 
PancraQ disfressat de delegat Patopi; I'E- 
leuteri i la Marieta, la seva mare; la Laia, i 
sor Isabel. En dos moments determinats 
es trenca aquesta successio i els perso
natges es troben al centre de I'escena, 
dins inevitable laberint. L'aparicio del 
Poeta —despres de la Trinquis— parteix, 
tambe, el seguici dels personatges. El 
Poeta dona una volta, gairebe ritual, amb 
un dels nois de la familia —en Salvador— 
per tai d'assumir-ne la personalitat. Si 
considerem que la comparsa de la Prime
ra histdria d'Esther podria ser, tambe, 
«L'Auca d'Ester sense h» de la Ronda..., 
els unics personatges estranys al muntat- 
ge de Ricard Salvat son la Laia i sor Isabel. 
La Laia justifies sobradament la seva 
presencia per la repercussio popular que 
ha tingut aquest personatge; sor Isabel, 
en canvi, te unes altres dimensions dra- 

Albert Manent
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matiques, ja que es un personatge citat 
pel mateix Espriu5 abans d'iniciar el seu 
itinerari i de la qual destaca, a mes dels 
trets mes importants de la seva vida, el 
record d'una «tovallola de Comunio»6 
que actuara dramaturgicament en el 
muntatge. La introduccio s'acaba amb la 
presencia de la Mort, que inicia el contra- 
pas del final de la Ronda... Tots els 
personatges, agafats a la ronda de la mort 
—menys la familia—, deixen sol el Poeta, 
que comenpa la seva reflexio.

A partir d'aqui la representacio s'estructu- 
ra en un unic doble pla, el del recitat del 
Poeta i el conjunt de danses —unes 
vegades simple il-lustracio, altres vega
des protagonista absolut—, que ja no es 
desfara fins al final. No hi ha, en el 
muntatge, cap indicacio dels diversos 
«moments» de la reflexio. Ni els Hums no 
acompleixen aquesta funcio, ja que s'en- 
carreguen de determinar ambients par- 
cials o efectes puntuals. Aixo comporta, 
sobretot a la primera meitat, un desequili- 
bri conceptual notable. Espriu planteja, 
primer, el tema de la meditacio de la 
mort,7 i la primera imatge coreografica 
que se'ns mostra es la de la Dansa de la 
Mort de Verges que, es clar, situa clara- 
ment les coordenades de I'espectacle. 
Albert Sans, perd, no la dona tai com es 

5. Salvador Espriu, proleg cit.: «...m'agradaria d'evocar 
aqui, per primer cop, una esvanida ombra de la meva 
modesta cronica familiar. Sor Isabel de la Creu, en el mon 
Francesca, germana petita del meu pare, monja de la 
Presentacio de les de Saint-Symphorien de Tours...»
6. Salvador Espriu, prdleg cit.: «De sor Isabel de la Creu 
conservem tan sols una sagap carta i una monumental 
"tovallola de Comunio", gran com un llen^ol i tota rodejada 
d'unes magnifiques puntes. (...) Hi ha una especie de gros 
anagrama —m'es impossible de precisar quin, tai volta el 
de Crist— en el centre de la fina tela i, en diverses franges, 
com mig emmarcant-lo, els simbols tradicionals de la 
Passio: la santa fa$, la corona d'espines, la columna dels 
assots, el martell i els claus, I'esponja, la llancja, el gall, 
I'escala del davallament i potser altres emblemes que ara 
no puc determinar. Vull que el record de sor Isabel sigui en 
aquest llibre.w
7. Francesc Vallverdu, Nota introductdria, dins Salvador 
Espriu, Setmana Santa, Edicions 62, Barcelona, man; 1985.

balla a Verges, sino que utilitza una 
variacio mes grotesca i atitellada —molt 
proxima a ia versio de Salvador Mel-lo 
utilitzada a De la Processo de Verges—, 
en la qual falten elements i s'estrafan els 
gestos. En perdre aixi tota la forpa ritual, 
el coredgraf afegeix a la comparsa el 
mateix personatge de la Mort, que amb el 
gest de dallar preten retornar-li el drama- 
tisme perdut. Es evident que aquest gest, 
si es fes sobre la Dansa ballada tai com ho 
fan a Verges, en potenciaria I'efecte, ara 
forqa aigualit. Aquesta comparsa, a mes, 
es limita a passar per I'escena dues 
vegades sense establir cap mena de dia
lectics amb el Poeta. En aquesta primera 
part s'incorpora la presentacio de la figu- 
ra del Crist en una mena d'accio mimada 
sobre el seu «bateig» a la qual, si no es 
que comporti un simbolisme iniciatic, no 
se veure cap relacio amb el poema d'Es- 
priu. En el Bateig, perd, s'utilitzen ja les 
tovalles de sor Isabel per a fer de paravent 
—perdua de sentit dramatic— al dansaire 
que incorpora el Crist, i de catifa al ritual. 
En aquest punt hi ha un joc encertadissim 
en I'us dels objectes, ja que Albert Sans 
trasllada el sentit de la petxina i I'aigua 
cap a la utilitzacio de les almorratxes. 
Aquesta primera part acaba amb la figura 
de I'entrada de Jesus a Jerusalem de la 
Moixiganga de Lleida, que aconsegueix, 
amb el vestuari gairebe contemporani, 
una gran forpa tant plastica com dramati- 
ca.

Inexplicablement, tot i que el to d'Espriu 
canvia —poema VIII—, el muntatge mante 
la imatge de la Moixiganga sobre un 
recitat critic i sarcastic —superposicio 
que, es clar, no Higa— i continua amb la 
figura de Horacio a I'hort, que Espriu no 
tractara fins al poema XXI. Tot el que ara 
ens explica el Poeta, esceptic i respec- 
tuos, es el pas de la processo8 i, en canvi,

8. Francesc Vallverdu, Ibid.

Enric Majo, al centre de I'espectacle 
que. amb Albert Sans, ha concebut i 
muntat.

el que veiem, sempre amb la Moixiganga, 
es Jesus amb la creu al coll fent el via 
crucis fins al Calvari, la crucifixio i la mort 
—entre els poemes XIII i XIV. No es fins 
acabada aquesta part, despres del poema 
XVI, que la coreografia ens mostra la 
processo. Tanmateix, la processo es re- 
dueix a una evolucio de sis parelles de 
noies que porten pendons amb diversos

Christa Wolf

Cassandra

Vladimir Nabokov

Parla, memoria
una autobiografia reviscuda

Michel Tournier

Gaspar, 
Melcior & Baltasar

Venecies, 4 Venecies Venecies, 6

Edicions de la Magrana / Edicions 62 Edicions de la Magrana / Edicions 62 Edicions de la Magrana / Edicions 62



Aquest es el simbol de la colleccio de llibres de text 
mes completa i ajustada a la realitat del nostre pais 

que s’ofereix avui als professors de Catalunya.

GRUP PROMOTOR / SANTILLANA
Aribau, 228 - 08006 BARCELONA - Telef. 200 94 00 

Travessera de Gracia, 54-56 - 08006 BARCELONA - Telef. 209 48 33



Presencia 
d'angels 
barrocs, 
record de 
I' Araceli del 
Misteri d’Elx.

simbols de la passio, que lamentable- 
ment no coincideixen amb els que el 
mateix Espriu havia assenyalat (vegeu la 
nota 6).

El curt intermedi satiric sobre els grassos 
camells que passen pel forat de Fagulla9 
—poemes XVII i XVIII— ens presenta les 
evolucions dels representants de les di
verses esglesies sobre un tons de cant 
gregoria. Si la satira del text Higa amb el 
grotesc hieratisme i I'enfarfec del vestuari 
dels personatges, ara es la solemnitat 
cerimoniosa del so gregoria ia que no 
s'adiu amb els altres elements escenics.

La quarta part, la que conforma el nucli de 
I'obra, «on el poeta examina el mite de la 
Passio des d'una perspectiva metafisica, 
be que no del tot idealista»,10 11 no acaba de 
tenir, tampoc, una traduccio adequada. 
Enric Majo passa per alt una de les 
referencies mes dares d'Espriu a la 
col lectivitat, «l'injust ordre I que corromp 
/ el vengut / poble meu»," que continua 
en tot el poema segiient, i que provoca un 
altre nivell de reflexio, el mes explicita
ment civil, enfront de I'aspecte metafisic 
general. Es possible que els responsables 
del muntatge creguin, pero, que la conti
nua referenda implicita en les mateixes 
danses ja inclou aquest sentit. Tanmateix 
em penso que es una opcid que possibili- 
ta un joc dramatic mes fort i contundent 
que, potser, no s'ha aprofitat prou. Com, 
tambe, el tema de la por que apareix en el 
poema de Horacio a I'hort i les negacions 
de Pere,12 i al qual es dona una feble 
traduccio visual amb les Castanyolasses. 

A la reflexio que Espriu enceta sobre la 
veritat —poemes XXIII-XXVI—, que es 
provocada per la pregunta que Pilat adre- 
?a a Jesus sense obtenir resposta,13 la 
conjuncio del discurs espriua i del de la 
dansa assoleix un dels moments de mes 
cohesio. En aquests poemes Espriu fa la 
repetida al-lusio als vidres trencats i als 

9. Francesc Vallverdu, Ibid.
10. Francesc Vallverdli, Ibid.
11. Salvador Espriu, Setmana Santa, Poema XIX, ed. cit.
12. Salvador Espriu, Setmana Santa, Poema XXI, ed. cit.
13- Jo. 18,38.

miralls romputs —que trobem en molts 
altres llocs de la seva produccio i, en 
especial, a la Primera histdria d'Esther—, 
que en la tradicio mistica jueva14 simbolit- 
za el trencament de I'harmonia divina i la 
conseguent introduccio de la lluita entre 
el be i el mai per tai de dominar el mon. 
Albert Sans ha introduit aqui la Dansa de 
la Moma, una dansa de la processo del 
Corpus de Valencia,15 de fort contingut 
simbolic i d'una gran bellesa plastica. La 
Moma es interpretada per un home amb 
un vestit femeni blanc i amb una mascara 
tambe blanca, que signifies la Gracia 
divina o la Virtut. L'acompanyen els set 
Momos que representen els pecats capi
tals i son interpretats per homes que 
porten un basto a la ma. En les evolucions 
de la dansa, la Moma es acompanyada 
per la Superbia, el pecat mes important, 
el qual incita els altres a lluitar contra la 
Virtut. La Moma supera les evolucions en 
cercle dels Momos i no els tern, tampoc, 
quan aquests utilitzen els bastons, ja sigui 
per amenagar-la, per tancar-la en una 
mena de gabia i, fins i tot, en passar sense 
perill per la simbolica prova del pont. 
Ignoro I'estat en que Albert Sans ha 
trobat aquesta dansa, pero es evident que 
ha estat «refeta en base al possible^6 
amb una sensibilitat i una visio coreogra- 
fica extraordinaries. Cal assenyalar la de- 
licada interpretacio de Joan Fosas, d'una 
pulcritud extrema, en un paper de limits 
dramatics perillosissims.

La Moma, convertida en Pietat, amb el 
cos de Crist als bragos, ben coMocat per 
dames manifasseres, perllonga la seva 
presencia dramatics mentre el Poeta re- 
pren la meditacio de la mort. Despres, 
amb el Crist cobert pel llengol —la tovallo- 
la de sor Isabel— al centre de I'escena, el 
poble ballara el Velatori amb una transpo-

14. Dolors Bramon, article citat.
15. Estalvio al lector les vicissituds de la comparsa en 
figurar segons moments i epoques en la «crida de la 
vigilia» —desfilada formada pel capella de les Roques, la 
Moma i la Degolla— i, tambe, en la mateixa processo.
16. «Memdria del Primer Congres de Cultura Tradicional i 
Popularw, Conclusions de I'ambit de Dansa I Esbarts. 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1983, pag. 86. 

sicio dramatics que no es fa plenament 
efectiva fins que, davant la mirada de 
tothom, la Mort ballara sola la dansa al 
voltant del cos estes a terra, amb una 
forga dramatics esborronadors.

La Resurreccid —la figura corresponent 
de la Moixiganga de Lleida, seguida d'u- 
nes evolucions de cistelles de caramelles i 
del Ball de Cascavells— es dona, em 
penso, en un Hoc que no es pas el mes 
adequat: «...obrim I'estanga / resplen
dent, I el Hoc on tots / reposarem?», es 
pregunta el Poeta.17 En aquest moment 
s'inclou la Resurreccid; pero es que, da
vant d’aquesta clara manifestacid del 
muntatge, el Poeta no hi troba resposta: 
«Preguntes sense I fonament I reben 
silencis / freds del seny, I glagat desdeny I 
de la rao.» En canvi, als poemes seguents, 
el Poeta al ludeix molt directament a la 
Resurreccid.

La coreografia continua amb elements de 
la Patum de Berga, amb el ball de I'Aliga, i 
en els tres ultims poemes, on Espriu fa 
amb insistencia una ultima al-lusio a les 
principals idees de I'obra, esclata el foe 
—Maces i Plens, amb la musica dels 
Plens— de I'afirmacio del «IIiure dret / de 
preguntar»,18 i I'espectacle-meditacid es 
clou amb la inevitable presencia de la 
Mort—amb la coreografia de la dansa del 
Llibre Vermeil «Ad mortem festina- 
mus»—, la qual, amb I'ajut dels esquelets 
de Verges i de I'angel de la Mort, s'enduu 
enlla el Poeta i tots els personatges, 
subratllant el desti tragic de I'home.

Malgrat la llarga extensio d'aquest article 
—fet a ran de I'estrena a Rubi i compulsat, 
despres, a la representacio de Vilafran- 
ca—, hi ha, encara, una bona colla d'ele
ments —alguns mes encertats que al
tres— que no han estat comentats, com 
ara les dues presencies dels angels sobre 
la musica de I'Araceli d'EIx, el paper 
cenyit de la musica, la perillositat de la 
simbologia del pont aplicada a les cara
melles, el recitat d'Enric Majo —amb 
algun oblit i algun canvi de rima—, la seva 
gestualitat, la utilitzacio de la tovallola de 
sor Isabel com a marc, com a pal-li, etc., 
pero que, tot i la diversitat de resultats, 
demostren un treball fet amb forga ambi- 
cio, que potser mereixia mes rigor de 
plantejament, i que te I'avantatge d'ama- 
gar els errors en la diffcil poesia d'Espriu, 
aqui forga criptica, i de saber enlluernar 
I'espectador amb una proposta plastica 
de gran vistositat i d'una aparenga formal 
molt travada. Pero cal manifestar que 
aquesta Setmana Santa d'Espriu-Majo- 
Sans-Rubi demostra a bastament la capa- 
citat dramatica de la nostra dansa popu
lar, la qual, malgrat la poca atencio que 
rep, te encara moltes coses per dir i molts 
elements per sorprendre'ns.

JOAQUIM VILA I FOLCH

(Fotos: Colita.)

17. Salvador Espriu, Setmana Santa, Poema XXXV, ed. 
citada.
18. Salvador Espriu, Setmana Santa, Poema XXXVIII, ed. 
citada.


