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Agustí Pons publica una biografia monumental, ‘Espriu, transparent’ (Proa),
sobre el poeta de Sinera, de qui se celebra el centenari del naixement

Espriu biografiat
Coincidint amb l’inici de
l’any Espriu apareix una
biografia monumental del
poeta, Espriu transpa-
rent, que signa el poeta i
periodista Agustí Pons.
Col·laborador del nostre
diari i autor de llibres bio-
gràfics sobre alguns dels
personatges més impor-
tants de la Catalunya con-
temporània, Pons va sig-
nar el 1977 Converses
amb Frederica Montseny.
Durant els últims vint
anys ha dedicat biografies
a Pere Calders, Nèstor Lu-
ján, Joan Triadú i Maria
Aurèlia Capmany, entre
altres. Té els premis Joan
Fuster, nacional d’assaig i
de la Crítica Serra d’Or.

Quan li pregunto què
aporta la figura d’Espriu a
l’imaginari del nostre país,
ho té clar: “Espriu és com
Ramon Llull: indeslligable
d’una llengua, que Llull
funda i, en certa manera,
Espriu refunda, i, a la ve-
gada, universal a través,
en tots dos casos, de la pre-
sència de la càbala. Espriu
aporta una altíssima qua-
litat en la seva prosa (qua-
lificada, en algunes oca-
sions, de “perfecta”) i en la
seva poesia, que no s’esgo-
ta en La pell de brau.”

L’amenitat fa que la bio-
grafia de Pons et faci im-
possible abandonar la lec-
tura i la fa complementà-
ria a altres estudis com ara
els de Rosa Delor. A inicia-
tiva de l’editor de Proa, Jo-
sep Lluch, Pons va conver-
tir l’encàrrec en una feina
apassionant, a la qual va
dedicar tres anys a jorna-
da completa, “cada dia, in-
closos dissabtes i diumen-
ge (però no totes les hores
de dissabte i diumenge
–matisa–) i d’una manera

diguem-ne obsessiva. No
ho dic per posar-me mè-
rits –pitjor és baixar a la
mina o estar a l’atur– sinó
per recordar que no hi ha
miracles: en aquesta me-
na de llibres cal posar-hi
moltes hores de feina.”

La lectura àgil i entre-
tinguda està reforçada per
un treball sòlid de docu-
mentació, en què el biò-
graf reconeix que l’edició
crítica de les obres com-
pletes d’Espriu, actual-

ment en curs, ha estat una
font bàsica de documenta-
ció: “En el moment d’ex-
plicar cadascun dels lli-
bres incorporo el parer
dels especialistes, sempre
interessant i rares vega-
des coincident. L’edició
crítica inclou dos volums
que recullen entrevistes
periodístiques. També
m’han estat molt útils. I he
fet servir les correspon-
dències publicades –amb
Fuster, Maria Aurèlia, En-

rique Badosa, Antoni Co-
mas, Felip Cid, etc.– i he
regirat de dalt a baix la
multitud de papers que es
guarden al Centre de Do-
cumentació i Estudi Sal-
vador Espriu d’Arenys de
Mar, on he pujat cada dia
durant mesos. De la me-
mòria oral cada vegada
me’n fio menys. Tot i així,
he entrevistat persones
que el van tractar i conèi-
xer més o menys a fons.”

Des dels anys seixanta,

Espriu va ser, al costat dels
cantautors, una de les fi-
gures de resposta al fran-
quisme. A partir de la
Transició, quan els polí-
tics van eclipsar l’imagina-
ri per ocupar-lo ells, va
passar de ser el poeta na-
cional a l’ostracisme. Li co-
mento si el centenari pot
servir per recuperar la se-
va figura: “Ha de servir, pe-
rò hem d’entendre que
l’obra d’Espriu és com un
joc de nines russes: un sig-

“Espriu és
indeslligable
d’una llengua,
que Llull funda i,
en certa manera,
Espriu refunda”

El poeta Salvador Espriu, en una fotografia inèdita de l’any 1977 ■ ARXIU
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nificat n’amaga un altre
de forma complementària
i no excloent. La pell de
brau, per alguns, és
l’exemple de poesia com-
promesa. D’altres, però,
com el professor Carles
Miralles, remarquen les
seves connotacions gnòs-
tiques. I estem parlant del
mateix llibre!”

La figura del poeta de
Sinera resulta indissocia-
ble dels aspectes patriò-
tics, que Pons destaca, ai-
xí com la relació amb els
nous lectors i els joves poe-
tes, com els de la genera-
ció del Mall, que van ini-
ciar la publicació de les
obres completes. Testimo-
ni d’aquella època, li co-
mento a Pons com caldria
definir l’obra d’Espriu
dins el context de la Cata-
lunya contemporània,
més enllà dels paràmetres
literaris. No ho dubta: “Es-
priu ja va ser el líder indis-
cutit i admirat a la univer-
sitat dels anys trenta. Des
d’aleshores mai no va ab-
dicar de la seva influència,
malgrat els anys dificilís-
sims que li va tocar viure.
Tal com va passar amb els
escriptors influents del se-
gle XIX i XX –penso en
Thomas Mann o en Gide–,
Espriu no va posar impe-
diments a exercir aquesta
influència més enllà de
l’àmbit literari. Durant els
anys quaranta, va ser el
mentor de la revista Ariel,
primer focus de resistèn-
cia catalanista. A les dèca-

des dels seixanta i setanta
va ser enlairat pels profes-
sors, crítics i editors mar-
xistes. Els últims anys, va
establir una gran compli-
citat amb els joves icono-
clastes de Llibres del Mall.
Va estar al darrere de la re-
cuperació del teatre cata-
là, a través de Ricard Sal-
vat, i de la cançó catalana,
a través de Raimon. I va
deixar molt clar, per a les
generacions posteriors,
que la llengua no té un ca-
ràcter merament instru-
mental, sinó que és l’ex-
pressió d’una cultura i
d’un poble. Per això, deia
ell, els catalans no som as-
similables.”

Durant aquests anys
marcats per la cultura to-
va de la gracieta, alguns
han argumentat la dificul-
tat dels llibres d’Espriu i
un cert hermetisme, tò-
pics que la biografia Es-
priu transparent rebenta
Quan li pregunto a Pons si
creu que convé una biogra-

fia com la seva per fer una
relectura espriuana amb
coordenades, respon que
“en les bones biografies,
tan important és el rigor
històric com l’amenitat li-
terària. Els grans mestres,
de Zweig a Paul Preston,
són rigorosos i, a la vegada,
amens. Ara bé, l’amenitat
no vol dir banalitat. Espriu
és l’anti-Polònia, em refe-
reixo al programa televi-
siu de TV3, perquè totes
les coses belles i realment
suggestives i estimulants
demanen una actitud acti-
va de receptor o lector. Em
sentiria orgullós si aconse-
guís que el lector de la me-
va biografia s’adonés que
endinsar-se en l’obra d’Es-
priu és un dels exercicis
més fascinants que es po-
den fer sense sortir de ca-
sa. Entre els cercles d’es-
tudiosos, l’obra d’Espriu
mai no ha deixat d’interès.
N’és la prova, a part de
l’edició crítica, la gran
quantitat de treballs uni-
versitaris que ha suscitat.
D’altra banda, és molt difí-
cil que la figura d’Espriu
torni a ser tan popular,
que no vol dir coneguda o
llegida, com ho va ser a
partir de finals dels sei-
xanta. Tampoc no li cal.
Potser el més important
és que es vagin reeditant
les seves obres i que el tor-
nem a llegir sense les ulle-
res, en el seu moment,
probablement inevitables
de l’antifranquisme i la
guerra freda.” ■

El poeta i periodista Agustí Pons ha trigat tres anys a fer la biografia d’Espriu ■ ROBERT R.

“Endinsar-se en
Espriu és un dels
exercicis més
fascinants que es
poden fer sense
sortir de casa”
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Una setmana després que
la llibreria barcelonina Ca-
talònia anunciés el tanca-
ment, ahir abaixava la per-
siana Robafaves de Mata-
ró. La voluntat dels propie-
taris és poder reobrir com
més aviat millor. Tot de-
pendrà de les negocia-
cions per vendre el local de
la coneguda llibreria, si-
tuada en ple centre histò-
ric de la ciutat. Segons va
explicar Xavier Vilert, hi
ha un inversor interessat
a quedar-se l’establiment,
però encara no hi ha cap
oferta damunt la taula.
“La voluntat és tornar a
obrir quan s’hagi venut i
poder reobrir amb un local
més petit” que, segons el
llibreter, podria ser al ma-
teix immoble, si s’arribés a
un acord amb l’inversor.
Però tot això s’haurà de
veure perquè desconeixen
els interessos del possible
comprador.

L’immoble, que ocupa
una planta baixa i un pri-
mer pis, té una superfície
de 800 metres quadrats.
Amb la venda, segons Vi-
lert, es podria afrontar i
retornar una part del deu-
te que tenen amb bancs i
proveïdors. L’edifici del
carrer Nou es va hipotecar
per pagar les inversions en

altres locals que la coope-
rativa havia fet els últims
anys. Vilert no descarta el
tancament definitiu si
l’operació immobiliària no
surt tal com esperen.

“Confiem que l’inversor
s’acabi de decidir i pu-
guem tenir una alternati-
va per obrir.” La cooperati-
va havia engegat diverses
iniciatives per evitar el
tancament. L’estiu passat
van engegar la campanya
SOS Robafaves, en què
demanaven aportacions
econòmiques dels mataro-
nins per salvar la llibreria.
Ahir els llibreters, a porta
tancada, van aprofitar per
fer inventari dels reduïts
estocs ja que darrerament
no disposaven de les nove-
tats literàries. ■

Robafaves
tanca portes
Elena Ferran
MATARÓ

La llibreria de Mataró condiciona la
reobertura a la venda del local

L’establiment situat al carrer Nou de Mataró va tancar ahir
les portes ■ QUIM PUIG
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La frase

“La voluntat és tornar
a obrir quan s’hagi
venut i poder reobrir
amb un local més
petit”
Xavier Vilert
FUNDADOR DE LA LLIBRERIA
ROBAFAVES


