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JULIÀ GUILLAMON

Salvador Espriu (1913-1985) deu
ser un dels escriptors europeus
més ben estudiats gràcies a l’edició
crítica dirigida per Rosa M. Delor,
que aborda tots els aspectes de la
seva obra, gairebé ratlla per ratlla;
d’un grapat de monografies que
n’analitzen les fonts, la dimensió
biogràfica, la voluntat política i la
profunditat mística; d’un seguit de
volums de testimonis de gent que
el va conèixer i d’una cada copmés
voluminosa edició de correspon-
dència emesa (Espriu va destruir
escrupolosament totes les cartes
que li van enviar). A partir d’a-
quest tou de documentació, Agustí
Pons (Barcelona, 1947) ha cons-
truït una extensa síntesi periodísti-
ca de la vida d’Espriu que s’afegeix
a les biografies que havia publicat

anteriorment sobre Pere Calders
(1998), Maria Aurèlia Capmany
(2000) i Nèstor Luján (2004) i a la
biografia autoritzadade JoanTria-
dú (1994), com un retaule de la
Catalunya de postguerra. Pons
sempre ha tingut al cap recollir
aquestes biografies en una edició
popular, si pot ser en una capsa, i
ara que ha publicat la biografia
d’Espriu, que és, amb diferència, la
millor de les que ha escrit, estaria
bé que els editors es plantegessin
aquesta possibilitat.

Ponsva començar a escriurebio-
grafies per una vocació de servei;
per un sentit de l’oportunitat, que
el va dur a buscar noves perspecti-
ves professionals en un moment
de crisi de lapremsa, i per la volun-
tat d’exposar un punt de vista per-
sonal sobre el final del franquisme,

quan va començar la trajectòria
com a poeta i periodista cultural.
La diferència del seu Espriu res-
pecte als llibres que va dedicar a
Calders, Capmany, Luján i Triadú
és que pot enfocar el personatge
amb més objectivitat. Tot i que el
va entrevistar i el va tractar (l’Avui
del diumenge, que dirigia, va publi-
car com a primícia un conte d’Es-
priu que era una resposta a un lli-
bre que l’havia indignat, l’Aproxi-
mació històrica al mite de Sinera).
Agustí Pons se sentmenys compro-
mès ambEspriu que amb els altres
biografiats, amics seus, i això al lli-
bre li va bé.
Els savis que han estudiat Es-

priu li fanmolt de respecte i procu-
ra no tenir-hi raons. Confegeix un
patchworkde lectures i cites, de ve-
gades unamicamassa llargues i se-
guides, presentat amb bona traça
narrativa. Examina totes les vores
del personatge (de l’home ben
educat al corresponsal furiós i el
crític implacable), mostra la cons-
trucció de l’escriptor i de la figura
pública, subratlla l’aportació dels
amics i còmplices intel·lectuals (de
Bartomeu Rosselló-Porcel i Amà-
liaTineo aAlexis EudaldSolà iMi-
quel de Palol) i no deixa passar cap
de les enganxades d’Espriu (amb
Carles Riba, amb Josep Pla, amb
els germans Joan Ferraté i Gabriel
Ferrater), endut perun sentit terri-
torialista i una ira proverbial. L’Es-
priudels vuitanta, queha deixat de
ser un referent per als poetes jo-
ves, és la primera vegada que apa-
reix tan ben descrit.
Pons processa una gran quanti-

tat d’informació i la filtra en un re-
lat que passa sense entrebancs. Té
clímaxsnarratius, situats estratègi-
cament al final dels capítols, i tran-
sicions que li permeten canviar de
registre amb naturalitat dins d’un
mateix àmbit. Quan pot aportar
punts de vista i dades pròpies, als
anys seixanta i setanta, és quan és
més interessant. Aclaparat per la

BiografiaAgustí Ponsofereixuna síntesi de
la vidadel poeta, centrada en la construcció d’una
obrauniversal i en la imatgepública

Espriu, entre
les ombres
i les llums
del seu temps

Fa poques setmanes, el
professor de la Universitat
d’Alacant Enric Balaguer i
els membres del seu grup
de recerca, que es dedica a
estudiar la literatura autobi-
ogràfica, em van convidar a
dialogar sobre la història
del gènere de la biografia
en el sistema cultural cata-
là. Potser no és una història
brillant, però és una histò-
ria desconeguda amb episo-
dis notables. Si haguéssim
d’establir un cànon mo-
dern, per precari que fos,
l’hauríem d’iniciar amb
Josep Pla i el clouríem amb
Agustí Pons. No proposo
comparar les seves poèti-
ques –tot i que l’estil de la
joia que és Vida de Manolo
(1928) el podríem acarar
amb Converses amb Frederi-
ca Montseny (1977)–, ni el
seu rigor documental, ni el
seu talent literari. Allò que
val la pena subratllar és
que tots dos han practicat
el gènere de la biografia
amb un objectiu comú: car-
tografiar, a través d’indivi-
dus concrets, períodes me-
morables de la història cata-
lana contemporània. El Pla
dels foscos quaranta que
retratava Mir o Rusiñol va
proposar un atractiu relat
del Modernisme. Pons,
amb Capmany o Luján, va
començar a esbossar una

crònica dels complexos i
apassionants anys seixanta.
Són projectes de reconstruc-
ció equiparables als
d’Albert Manent amb els
poetes noucentistes o Artur
Bladé amb els exiliats repu-
blicans. I potser aquest és
l’autèntic fil roig de la tradi-
ció biogràfica catalana. Acti-
va al marge de l’acadèmia,
a cavall del periodisme i la
història, és una tradició que
no s’ha preocupat tant per
la indagació psicològica
com, sobretot, per fer pre-
sent un passat concebut
com a garantia de continuï-
tat cultural. Amb Espriu,
Agustí Pons ha fet la seva
aposta més ambiciosa. |
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Agustí Pons
Espriu transparent
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PATROCINAT PER

Pons dóna un punt de
vista personal sobre
els anys seixanta quan
va començar a escriure
i a fer periodisme

La tradició
biogràfica
catalana

Si establíssim un
cànon modern
l’iniciaríem amb
Pla i el clouríem
amb Agustí Pons
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Agustí Pons ha renunciat a fer re-
cerca d’arxiu i a entrevistar gent
que va conèixer el poeta (ho fa
molt puntualment). En els darrers
anys la Biblioteca de Catalunya i
l’Arxiu Nacional han rebut molta
documentació de fons personals
relacionada ambEspriu, per exem-
ple, sobre el festival Price dels Poe-
tes del 1970. Pons es dedica a fer
servir els materials que ja han pas-
sat per les mans dels entesos. Des
d’aquest punt de vista, el llibre
aporta poques novetats. En alguns
capítols, com ara el que dedica a
Ricard Salvat i a l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual, sorprèn que,
havent-hi tanta gent que podria
parlar-ne, es limiti a reproduir el
que ja s’ha publicat.

Pons fa servir un to pedagògic i
construeix molt bé el retrat d’Es-
priu enel context de l’antifranquis-
me i de la guerra freda quan, per la
seva autoritat moral i intel·lectual,
la connexió amb sectors molt am-
plis de la societat catalana i l’agit-
prop de catalanistes i marxistes va
esdevenir unmite vivent. Quan ha
de parlar de l’Espriu místic se-
gueix els que en saben i se’n surt
sense ficar-se en bucs. El resultat
ésunbon retrat de l’època i del per-
sonatge, adreçat a aquell públic
mitjà que va sorgir als anys seixan-
ta, en el gran moment de renova-
ció de la cultura catalana, i que va
tenir Salvador Espriu com a líder i
referent indiscutible. |

‘La primera història
d’Esther’, Escola
d’Art Dramàtic
Adrià Gual, teatre
Romea, 1962
MAE. INSTITUT DEL TEATRE

/ ANDREU BASTÉ

Salvador Espriu
fotografiat per Pau
Barceló
MAE. INSTITUT DEL TEATRE.

PAU BARCELÓ

L’autoritat moral
i la connexió amb
la societat catalana
van convertir Espriu
en un ‘mite vivent’


