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Durant un any rebrem Espriu per terra,
mar i aire. A mi em va bé. Com diu un amic
meu, com més sucre més dolç.
Per deixar les coses clares, he de confessar
que m’agrada moltíssim l’obra de Salvador
Espriu. Crec que l’Espriu és un veritable
referent de la literatura catalana moderna
del segle XX i un gran autor a nivell
europeu i internacional. Ara bé, quan em
refereixo a la seva obra, estic parlant de
tota la producció: poemes, relats,
novel·les, obres dramàtiques, crítica,
epistolari, entrevistes... De fet, l’obra
d’Espriu forma un tot orgànic ben travat,
com Joyce o Kafka, una obra que ens
acaba exigint la lectura integral.

L’altre dia vaig llegir una notícia en un
diari sobre una conferència especialitzada
que s’havia dictat sobre l’obra de l’Espriu.
En les tretze línies que tenia el resum de la
lliçó que vertebrava el text de l’article, vaig

anotar els adjectius o descriptors
següents: sense transcendència, gran
teatre de titelles, criatures esperpèntiques,
sense pietat, distanciament desapassionat,
tallant, crueltat, grotesc i obsessiu. Déu
n’hi do!

En un altre text, en aquest cas un blog
personal d’un professor i crític, llegeixo un
post llarg, novament sobre l’obra de
Salvador Espriu. En aquest cas, des de
l’exageració del ressentit, més o menys,
l’autor és titllat de monstre, exhibicionista,
de gran erudició i profunditat intel·lectual,
d’obra extraordinària i superlativa que es
deforma i horroritza, manierista,
pertorbat, desconfiat, ferit, hieràtic,
solemne, sovint pretensiós... i paro, per no
avorrir més els lectors.

Si sumeu els epítets dels dos textos,
veureu que hi apareix un autor que
sincerament no vénen massa ganes de

llegir. A partir d’aquests textos i de moltes
altres coses que he sentit, he vist i he llegit
durant aquest primer mes, tinc la sensació
que l’Any Espriu ha arrencat malament,
amb un to més aviat baix o directament
equivocat. La imatge d’Espriu que, ara per
ara, va transcendint és d’un autor difícil,
dur, tancat i minoritari, per una banda, i, de
l’altra, d’un autor inactual, remot, passat
de moda, reduït al paper de testimoni
històric d’una època.

Personalment, no estic d’acord amb cap
de les tres visions d’hermètic, inclement i
elitista. L’obra de l’Espriu no és tan difícil,
ni tan terrible, ni tan restrictiva. Ni més
difícil, ni més terrible, ni més restrictiva
que les obres d’altres grans mestres de la
modernitat que els lectors llegeixen sense
queixar-se gens. Ni més difícil, ni més
terrible, ni mes restrictiva que Joyce i
Kafka, que he citat abans, i podríem
afegir Beckett, Artaud i molts altres a la
nòmina. Espriu requereix el mateix esforç
lector que qualsevol altre gran autor, ni
més ni menys. Espriu és per qualsevol
lector que el vulgui llegir. I, finalment,
Espriu és tan actual com el primer dia. És
un clàssic modern.

Aquest Espriu tan difícil, tan terrible, tan
elitista i tan inactual és la creació exclusiva
dels anti-espriuans i dels no lectors que ara
aprofiten l’ocasió d’enverinar amb el seu
ressentiment l’ambient festiu de la
commemoració del naixement de l’autor.
Caldrà utilitzar tots els recursos per
contrarestar aquest Espriu tan malaurat.

Malhaurat Espriu
Per Sam Abrams

Ja estem en ple Any Espriu i miro de seguir l’allau de notícies
que es van produint a l’entorn de la vida i l’obra de l’autor. El 23
de gener es va donar el tret de sortida amb un acte al Palau de la
Música, dirigit pel nou director del TNC, Xavier Albertí.
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VEl señor Xavier Trias está dispuesto
a que se le rebaje el sueldo (153.000 eu-
ros anuales) para equiparlo con el que
percibe Rajoy, presidente del Gobierno
(72.000 euros), que el alcalde de Barce-
lona considera «escandalosamente»
bajo. Me parece una petición altruista,
que honra al señor Trias. «Tienes razón
–me corrige Ramón, que siempre está a
la que salta–. Lo malo es que te equivo-
cas. Lo que dijo Trias es exactamente
lo contrario: que le suban el sueldo a
Rajoy, para que se acerque un poco
más al que él percibe». ¡Faltaría más!

VUn equipo internacional de astróno-
mos ha descubierto un exoplaneta ubi-
cado en una zona saludable del firma-
mento, ni demasiado fría ni caliente,
con agua y atmósfera estable. En un
principio algunos ciudadanos (pen-
sando en la posibilidad de encontrar un
nuevo paraíso fiscal) se interesaron por
la exacta ubicación del planeta, pero
perdieron todo su interés cuando les di-
jeron que está nada menos que a 42
años de la Tierra. Demasiado lejos.

VCelebramos el Día de San Valentín,
patrón de los enamorados. Los comer-
ciantes se frotan las manos pensando
en las ventas. En la antigüedad, el día
estaba dedicado a Eros, niño travieso
con alas, que en la mitología romana se
llamó Cupido. Venus, su madre, le re-
galó un arco y flechas de oro con dos
clases de punta. Unas eran de oro, con
las que despertaba la llamada del amor,
otras con punta de plomo, con las que
sembraba el olvido y el desdén. Algu-
nos suponen que en estos tiempos difí-
ciles casi todas las flechas que lanza
Cupido tienen la punta de plomo. Hasta
ese dios del amor prefiere dedicar casi
todo su oro a inversiones a largo plazo.

VEn Estados Unidos han suspen-
dido los ensayos científicos que se rea-
lizan con primates e instalarán a los
monos en un parque natural de Lou-
siana. En nuestro país, continúan sacri-
ficándose a los macacos que se utilizan
en los experimentos. El gobierno no
tiene en cuenta que esas traviesas cria-
turas no participan en las manifestacio-
nes callejeras que organizan los ciuda-
danos para protestar contra la corrup-
ción y los recortes. Hasta ahora, no se
les ha visto enarbolando pancartas,
aunque tal vez pronto acaben imitando
a los indignados humanos. Puede que
veamos a los macacos supervivientes
buscando nuevos paraísos fiscales.

VEn el Museo de la Ciencia de Lon-
dres puede admirarse el primer hom-
bre biónico, que ha sido construido en
18 laboratorios distintos. Ha sido bauti-
zado como Rex, que significa rey. Quie-
nes lo han visto reconocen que da un
poco de miedo. Se exhibe sentado en
una silla ergonómica y por ahora no
responde a los estímulos, es decir, no
dice ni que sí ni que no. Los científicos
dicen que pronto responderá a todas
las preguntas que se le hagan. No ase-
guran que sea sincero en sus respues-
tas. Como algunos políticos que no tie-
nen nada de biónicos...
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LAFRASE MIQUEL DE PALOL

Les cabres pels seus pecats porten els genolls pelats, pobres ca-
bres, condemnades a refranys amb poc a veure amb la seva
idiosincràssia. Es diu fer el negoci d’en Robert i les cabres, i po-
drien ser vaques; les que porten els genolls pelats podrien ser
ovelles: potser és que el ritme de la frase no és tan bo. Sigui
com sigui, la dita inicial s’insereix de ple en el pragmatisme

moral del resultat immediat. Davant de la incertesa del càstig
diví ultraterrenal, sempre làbil i en tot cas diferit, el qui la fa la
paga sense dilació, i en porta l’estigma al damunt. Seria inte-
ressant establir quin percentatge aproximat de dites envellei-
xen per la pèrdua de presència social dels seus elements. En el
cas present, el pecat ja no diu gaire res a ningú.
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