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E
l públic del Palau de
la Música aplaudia
amb cortesia els
versos d’Espriu, reci-
tats primer per poe-

tes de diferents generacions i
després per actors. Josep Pe-
drals, amb la seva perícia en el
dir poètic, es va emportar les
primeres salves, i Sílvia Pérez
Cruz, acompanyada a la guitarra
per Toti Soler, va commoure a
tots amb la seva versió d’He mi-
rat aquesta terra, versos conver-
tits en càntic gràcies a la seva
veu i el seu timbre emotiu, però
quan el Palau es va ensorrar,

amb una ovació eixordadora i
crits d’“independència”, va ser
quan va entrar en escena no un
poeta, ni un músic, ni un actor,
sinó el president de la Generali-
tat, Artur Mas, que hores abans
havia assistit al Parlament a
l’aprovació de la declaració que
obria pas al dret a decidir.
L’obertura de l’any Espriu va

ser un espectacle més polític que
poètic. Artur Mas –que va dir
que havia estat alumne d’Amàlia
Tineo, gran amiga d’Espriu i de
la generació d’Espriu– va decre-
tar que els dos més grans poetes
de Catalunya havien estat Verda-
guer, per a la segona meitat del
segle XIX, i Salvador Espriu, per
a la segona meitat del segle XX.
“Bru de Sala em deia abans d’en-
trar que abans d’iniciar un viat-

ge, solem portar una guia. Val a
dir que Espriu és la nostra. És
un referent ètic, un camí de llum
per il·luminar el viatge de la Ca-
talunya que ara salpa”, va procla-
mar el president.

Artur Mas vinculava la lírica,
l’èpica i la transformació de la
realitat. “Les grans transforma-
cions han anat precedides i han
estat pensades pels poetes, que
han transformat la realitat”, va
dir. Per remarcar més la compa-
ració que feia Espriu amb el po-
ble jueu. amb Sepharad, el direc-
tor de l’acte, Xavier Albertí, re-
cordava que el poeta, ja seriosa-
ment malalt, abans de morir, va
voler que li gravessin una sèrie
que emetia la televisió sobre la
vida de Verdi, les inicials del
qual corresponien amb un viva a

Emmanuel, rei d’Itàlia, aspiració
de llibertat i independència con-
tra el domini de l’imperi austrí-
ac, així que l’acte va acabar amb
el Va pensiero dels esclaus jueus
del Nabucco de Verdi demanant
llibertat davant el jou egipci.
Espriu –deia Artur Mas– parla-

va d’estendre ponts de diàleg
amb Sepharad i es preguntava,
“què val més la pena: intentar i
fracassar o no intentar-ho. El
fracàs és la llavor de l’èxit”. Líri-
ca i èpica. Al seu costat, aplaudia
Xavier Trias, que moments
abans havia glossat Espriu i elogi-
ava els poetes, insistint una i una
altra vegada en pronunciar el
nom de Bartomeu Rosselló-Pòr-
cel, el gran amic d’Espriu, de qui
també es compleix aquest any el
centenari del naixement, com si

fos una paraula aguda. Porcel,
deia.

L’acte va començar amb Jordi
Vintró, Josep Maria Sala Valla-
daura, Manuel Forcano –un altre
escriptor amb arrels en la litera-
tura hebrea– que van escollir els
millors poemes de l’homenatjat.
Després que Marisa Martins,
acompanyada al piano per Mac
McClure, interpretés un lieder
de Joaquim Homs, diversos ac-
tors van recitar poemes d’Espriu.
Quan Jordi Boixaderas –l’únic

que va sortir a l’escenari sense
papers, recitant de memòria–
entonava l’Assaig de càntic en el
temple, un dels més populars, el
públic va començar a aplaudir
just a les poques estrofes, cre-
ient que ja havia acabat sense
que el poema hagués adquirit
encara el sentit que té del con-
junt. La badada és anecdòtica,
però mostra que part dels assis-
tents ja no se sabien versos que
fa unes dècades eren coneguts
de principi a final, sobretot gràci-
es que els cantautors els van
musicar. Tampoc els versos més
repetits llavors i que ara, quan
acaba d’iniciar-se l’any Espriu,
es reprodueixen com un man-
tra– “salvar els mots”, “el poble i
jo”, “ens mantindrem fidels al
nostre poble”, provoquen els
arravataments d’entusiasme dels
actes clandestins durant el fran-
quisme. Tenen els versos més
polítics d’Espriu el vigor emotiu
de quan es lluitava contra una
dictadura? Quan Xavier Trias va
començar la seva intervenció
amb la cortesia de rigor instituci-
onal esmentant totes les autori-
tats presents, la llarga i inacaba-
ble enumeració va provocar en-
tre el públic una lleu remor
d’impaciència.c
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P
otser serà l’única pel·lí-
cula basada en les histò-
ries de Marsé de la qual
l’autor no malparlarà.

Encara que només sigui perquè el
film –rodat per Augusto M. Tor-
res– és el mateix JuanMarsé oral
passant revista durant una hora i
mitja a la seva literatura. El poder
de la seva paraula és tal que a l’es-
pectador se li fa curt el soliloqui
de l’escriptor assegut rere la taula
del despatx de casa seva, sense
més suport visual que les porta-
des dels seus llibres i fotogrames
de pel·lícules.
Al documental–que es projecta-

rà al cinemaMéliès del 25 al 31 de
febrer–, Marsé no parla de la seva

vida privada –“lameva vida priva-
da no és interessant, tot i que ara
em fan una biografia en què s’ex-
pliquen noves dades, ai el que en
sortirà!, dels meus pares biolò-
gics”– perquè no li interessen els
titulars d’¡Hola!, com quan Ri-
chard Burton i Elizabeth Taylor
es divorciaven i la revista de colo-
raines va titular “envoltats de
pells de luxe van abandonar Pa-
rís”. Sí que explica com va enviar
la seva primera novel·la a Barral i
al cap de poc temps la sevamare li
va passar una trucada de l’editor,
que el volia veure, i com la prime-
ra entrevista amb Barral i Ferra-
ter va acabar en una nit de gresca.
També recorda la seva sonora

dimissió com a jurat del premi
Planeta. “Em van donar tres no-

vel·les per llegir i quan vaig de-
manar si n’hi havia d’altres, si em
passaven la llista de manuscrits
per saber si n’hi havia alguna que
m’interessés, em van donar
allargs, que l’any que ve. Després,
a les sessions del jurat, no se’n
parlava. Blecua parlava de Que-
vedo o de Góngora. En fi, que
vaig dimitir”.
Marsé recorda les seves decep-

cions amb directors que van
portar al cinema les seves no-
vel·les com Aranda, Herralde o
Trueba. “El mal és que es van en-
fadar amb mi perquè dic el que
opino. Semblava que volguessin
comprar lameva opinió, i la meva
opinió no està en venda”. Li hau-
ria agradat que Víctor Erice ha-
gués acabat el rodatge d’El embru-

jo de Shanghai. “El seu guió ésmi-
llor que la meva novel·la. La seva
versió estava pensada en llenguat-
ge cinematogràfic, no literari, que
és el que cal fer, i havia suprimit
la història paral·lela que tenia lloc

a Xangai amb unes quantes
imatges evocadores, una xinesa
maquillant-se, un home desem-
barcant al port... Al final el pro-
ductor, Vicente Andrés Gómez, li
va anar retallant metratge i li va
negar la plaça Rovira per rodar-
hi, i Erice va tirar la tovallola”.
Marsé ha fet 80 anys (el 8 de

gener) i avança algunes notes de
la propera novel·la: “És una histò-
ria que vaig treure de La caligra-
fía de los sueños perquè no hi en-
caixava. Hi ha un crim en una
cabina de projecció d’un cinema,
però no és una novel·la negra, per-
què, com que el bon cinema es va
acabar a principis dels cinquanta,
ara tothomescriu una novel·la ne-
gra. El llibre tracta sobre lamemò-
ria, els records”.
La Filmoteca celebra els vui-

tanta anys de Marsé dedicant un
cicle a les pel·lícules basades en
les seves novel·les i a deu títols
del cinema universal triats per un
escriptor que diu que el cinema
l’ha influït “més que la litera-
tura”.c


