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Per fi, Esquerra

De res no serviria lamentar-se sobre 
allò que Ramon Esquerra hauria 

pogut arribar a fer en les lletres catalanes. 
Més enllà de la reflexió de Joan Fuster, per 
al qual “Esquerra va ser un intel·lectual 
rigorós i obert, prematurament frustrat en 
les seves moltes possibilitats”, és a dir, més 
enllà d’imaginar allò que hauria pogut 
arribar a ser, avui, agradi o no, Esquerra 
és, gairebé, un il·lustre desconegut.

Però només afirmant que va ser el 
primer crític català comparatista amb 
plena consciència de ser-ne ja n’hi hauria 
prou per cridar l’atenció i l’interès avui dia 
sobre la figura de Ramon Esquerra 
(Barcelona, 1909-front d’Artesa de Segre, 
1938?). Si, a més, es pot fer de la mà 
interpretativa, analítica i competent de 
Guillem Molla, actualment professor de 
literatura catalana a la Universitat de 
Massachussets-Amherst, que va tenir 
l’oportunitat de catalogar el seu arxiu a la 
UAB, gràcies a la confiança del malagua-
nyat Jordi Castellanos, i que s’ha imbuït de 
la millor bibliografia crítica i teòrica del 
comparatisme europeu per poder fer 
“parlar” Esquerra amb tota la seva profun-
ditat, el resultat és doblement positiu. 

Esquerra va ser un veritable esperit 
europeista que va destacar pel seu rotund 
antiestatisme, especialment contra el 
feixisme i el comunisme, que al seu parer 
provenien de l’antic cesarisme. Esquerra, 
molt influït pel crític catòlic rus exiliat 
Nikolai Berdiàiev, va saber aixecar la 
cartografia d’una civilització que se sabia 
en decadència i a la qual intentava 
inculcar, per sobre de tot, els valors de la 
cultura i l’europeisme. Els clàssics 
interpel·len sempre el present. L’autor de 
les mítiques Lectures europees (1936) va 
ser un crític ple de curiositats personals i 
d’interessos culturals molt variats. El 
gruix dels seus escrits, a banda d’interes-
sar-se per Montaigne, Shakespeare o 
Stendhal, se centra en els grans noms de 
la novel·la francesa i anglesa, clàssics i 

contemporanis, d’André Maurois a André 
Malraux, com sobre Virginia Woolf o de 
D. H. Lawrence. 

Esquerra va ser un lector intel·ligent, 
viu i curiós, que no és poc, un intèrpret 
que detestava l’erudició i l’academicisme, 
que sabia objectivar la lectura crítica i 
separar-la, per exemple, de la defensa de 
les seves conviccions ideològiques, 
espirituals o estètiques. Un tipus de crític 
que no es perdia en teoritzacions o 
taxonomies, que tenia en compte el lector 
perquè escrivia als diaris i sabia com 
captar l’atenció d’aquell “gros públic” que, 
de manera inusitada, es va arribar a 
consolidar en la Catalunya dels anys 30. I, 
finalment, Esquerra és un catalanista de 
pedra picada, és a dir, un ferm defensor de 
l’europeisme. Es mou, sobretot, per 
“abocar-se a Europa” i fer contrapès als 
“pairalismes excessius i les supervaloraci-
ons floralistes”. Com més catalanista, més 
cosmopolita, Esquerra tenia una mirada 
oberta que es projectava sobre les altres 
literatures nacionals, considerades sempre 
en igualtat, i també destacadament sobre 
els altres llenguatges artístics, com ara el 
cinema, la pintura o el teatre. 

El cas de la seva reivindicació sense 
prejudicis de la novel·la detectivesca seria 
un cas exemplar de precocitat i intel-
ligència. L’aparició relativament ràpida de 
Georges Simenon en la premsa catalana 
la devem a un article d’Esquerra publicat 
a El Matí el 1932. El joveníssim crític 
literari es va convertir en un dels valedors 
més intel·ligents del gènere detectivesc, 
“aquest signe dels temps corrents”, “aques-
ta epopeia del nostre temps, única, que 
rivalitza amb el cinema”. Per a Esquerra, 
era significatiu que els lectors de novel·la 
detectivesca comencessin ja a ser lectors 
“literaris” que abans haurien amagat 
aquesta afició lectora. Les observacions 
d’Esquerra sobre la novel·la negra 
constitueixen una veritable revelació del 
seu ull crític, potser irrepetible. 
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