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P
robablement és Sòcrates el
prototip de complidor de les
normes perquè, condemnat
amort injustament, es va ne-

gar a acceptar l’evasió que li oferien,
pel fet que tal procedir es contrari a
les lleis i el dia fixat va beure la cicuta.
Els espais mediàtics estan absor-

bits per conductes irregulars de polí-
tics, empresaris i ciutadans corrents i
les nocions de dret, moral i ètica s’uti-
litzen amb força imprecisió i una
certa confusió. Totes tres constituei-
xen sistemes normatius que regulen
la conducta humana.
El dret és compost de normes impe-

ratives que ordenen la convivència.
La llei, deia Sant Tomàs, és l’“ordena-
ció de la raó dirigida al bé comú i pro-
mulgada per qui té el govern de la co-
munitat”. Les seves característiques
són la generalitat, la permanència i la
imperativitat. La llei constitueix el ni-
vell mínim de conducta i convivència
que, en un Estat de dret, tots han de
respectar. Alguns pensen que n’hi ha
prou amb observar la llei i que tot és
correcte mentre no sigui il·legal. Però
la llei no és suficient.
La moral és la noció del bé o del

mal que guia cadascú individualment
i subjectivament. Del llatí mores, es
refereix als sentiments subjectius

d’allò que és bo i dolent en lament de
cada membre de la comunitat. Entre
el dret i la moral hi ha l’ètica. L’ètica
comença on acaba el dret. Del grec
ethos, són unes regles d’acció i exem-
plificació de valors compartides per
un grup humà dins d’una comunitat
sobre la base del reconeixement
recíproc.
La diferència entre dret,moral i èti-

ca rau en la coercibilitat. La norma ju-
rídica és coercitiva i la seva violació
comporta sancions civils o penals.
Aquesta coerció no existeix en les nor-
mes morals i ètiques. La violació dels
deures ètics no genera aquest tipus
de sancions sinó només el rebuig de
la comunitat. La dels principismorals
comporta com a única sanció la desa-
provació de la consciència.
Els tres conceptes no estan rígida-

ment delimitats i existeix una osmosi.
Normesmorals concebudes per un in-
dividu poden convertir-se en princi-
pis ètics per a un grup. I normes èti-
ques es converteixen en legals com
els deures de transparència, arran de
greus escàndols, que van esdevenir
regles jurídiques. A partir de la mora-
litat subjectiva se sol passar a una èti-
ca participada per un grup i final-
ment a una expressió de dret.
Sorprèn la facilitat ambquè els polí-

tics acusats d’irregularitats invoquen
la presumpció d’innocència com a
principi de dret, sense tenir en comp-
te que, atesa la seva elevada funció,
no n’hi ha prou amb respectar les nor-
mes jurídiques com qualsevol ciuta-
dà, en constituir referents de conduc-
ta moral i ètica, per sobre del llistó de
la legalitat.c
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V
aig ser allà. Al cementiri
d’Arenys de Mar, entre un
parell de ministres, molts
xiprers, un president de la Ge-

neralitat, diverses mimoses, expresidiaris
variats, un llimoner castigat pel fred i uns
centenars de persones on les agències de
premsa van voler veure’nmilers. Acomia-
dàvem un d’aquests homes que deixen
empremta sense tenir un gabinet de comu-
nicació, ni haver aparegut mai a les vinye-
tes de Peridis. No sé ben bé si dèiem adéu
només a Salvador Espriu o també ho
fèiem a una època i a una ma-
nera d’afrontar-la.
Ell tenia 23 anys i vuit dies

quan se’ls va acudir als mili-
tars aixecar-se el 18 de juliol
del 1936, i la vida d’Espriu,
mesurada, quadriculada, es
va desplomar com la de tants
en un conflicte en què només
hi havia una cosa evident:
guanyés qui guanyés, ell esta-
ria entre els perdedors.
Havia fet la carrera de Dret
per no enfrontar-se a una so-
cietat burgesa i provinciana
en què no resulta fàcil aban-
donar la inclinació paterna.
Era fill de notari. Però el que
de debò l’atreia consistia en
una cosa tan exòtica com
l’egiptologia. Va estudiar his-
tòria i llengües clàssiques i va
publicar un parell de no-
vel·les i un llibre de contes
quan la política ho va trans-
formar tot en carnisseria, i
aquell home dotat per als pa-
pirs i el llatí va haver de des-
entranyar altres incògnites.
La seva passió per les tom-

bes no es va poder aturar pre-
cisament en aquelles sump-
tuoses dels egipcis, sinó en les
improvisades durant la post-
guerra. La seva primera obra
sota el franquisme serà una reflexió sobre
el dret a una tomba. Antígona s’enfronta a
Creont per aconseguir el dret a enterrar
el seu germà, el derrotat Polinices.
Aquesta Antígona de Espriu confesso

que em va deixar commocionat un vespre
tardoral, plujós, esclar, del 1964. Encara
la recordo, en un teatre improvisat en què
l’escàs públic el formàvem grups més o
menys homogenis: la part més culta de la
Policia –la Brigada Político Social– i uns
despistats que “passàvem per allà per ca-
sualitat”. Era a Oviedo i als soterranis de
la tot just inaugurada Escola d’Enginyers.
A l’Espanya del 1963 la tragèdia d’Antí-

gona i el dret a enterrar dignament els
nostres morts encara es vivia des del ma-
tí, que assistíem a la missa obligatòria a
l’escola “per salvar Rússia”, continuava a
l’hora de dinar amb el tararí-tararí (glorio-
sos caídos por Dios y por España), fèiem la
migdiada bressats pel pare Peyton i la
seva croada familiar contra el liberalis-
me, i a la nit intentàvem treure del pur-
gatori els nostres oncles, cosins i altres
familiars.
Després Espriu ens va obsequiar amb

dos bonics llibres de poemes que provà-
vem de desentranyar en una llengua que
crèiem ingènuament que havíem d’enten-
dre. No teníem sentit del ridícul perquè
éremvoluntariosos. Vamdescobrir la veri-
table dimensió d’Espriu quan vam deixar
de llegir-lo només amb el cor i vam pro-
var de fer-ho amb el cap. Tenia una prosa
que era bona fins i tot en castellà, traduï-
da, i els seus versos conservaven la força i
la profunditat, ja fos en els mítings
clandestins, en els pamflets o en l’estudi
rigorós. En ell hi havia una línia de conti-

nuïtat literària que s’havia perdut després
de Valle-Inclán, que Espriu reverenciava
com a mestre. Havia arribat abans que
nosaltres a la Bíblia de l’heterodoxCipria-
no de Valera i apreciava la seva versió del
llibre de Job.
Encara quemai no va ser jactanciós, te-

nia la delicadesa i el gust de considerar-se
un hispànic, republicà i liberal, que apre-
ciava Eça de Queiroz més que Galdós, i
que no tenia rubor a assenyalar Fernando
Pessoa com un poeta molt superior a la
llavors lloadíssima generació del 27.

Portugal formava part de la seva cultura.
No estimava García Lorca perquè no li
van donar temps per deixar de ser cursi.
Salvador Espriu representa diverses co-

ses en el nostre petit món hispànic: la mo-
dèstia i l’orgull. La modèstia de l’home
que treballava sol i a distància, amb obses-
sions no compartides. El seu orgull era el
d’escriure en una llengua minoritària, pa-
tint permanentment la supèrbia dels me-
diocres que escrivien en llengües imperi-
als. En ell hi havia una dimensió ètica, que
no tenia res de còmoda. Recordo molt bé
el dia en què van voler atorgar-li la meda-
lla d’Isabel la Catòlica. Gairebé ningú no

va sabermai que l’havia rebutjat. “M’hon-
ra que hagin pensat en mi, però no puc
acceptar-la”. Quan algú va dedicar una
glossa a aquest gest seu, per enaltir-lo, va
reaccionar comun cavaller que se sent de-
fraudat per haver-li fet una confidència a
un amic: si un rebutja un honor perquè
els seus principis li impedeixen acceptar-
lo, no ha de tenir lamala criança de prego-
nar-ho. Tenia mal caràcter, que és com
denominem l’home que no li agrada per-
dre el temps exhibint-se. Va acceptar fi-
nalment ser nomenat doctor (honoris cau-
sa) per la Universitat de Barcelona, però
sempre que s’atinguessin que l’acte no fos

públic i que no es posaria ni toga ni birret.
Durant tota la seva vida d’escriptor va

intentar i va aconseguir que l’única cosa
pública fos la seva pròpia obra, però no es
va escaquejar davant les seves responsabi-
litats com a ciutadà, i ho va pagar. Mai no
va militar en cap partit i tanmateix no hi
va haver cap causa digna a què no aportés
alguna cosa. En la seva figura hi ha aquest
conjunt que fa d’ell una representació
d’un poble en una conjuntura difícil, com
van ser Verdi o Victor Hugo. Ens man-
quen en la cultura castellana. Si fos

menester repetir aquella esce-
na de Bertolucci, amb el criat
geperut cridant “Verdi ha
mort!, Verdi ha mort!”,
només podríem fer-ho amb
Espriu. Seria una insensatesa
intentar-ho amb Galdós,
convertit en els seus anys
finals en una caricatura de si
mateix, o amb Clarín, vell
indolent i ludòpata.
I tanmateix això es va

poder sentir a Catalunya el
22 de març del 1985. Espriu
ha mort! Ell mateix va fer el
resum de la seva vida: “Vaig
començar a escriure als 15
anys. En tinc 59. Són 44 anys
escrivint. En tot aquest
tempsmai no he demanat res
a ningú i he estat home que
s’ha exigit fins al màxim del
que ha estat al seu abast”.
Quan vamorir, a 71 anys, con-
tinuava sent veritat.
El silenci que ha envoltat la

mort d’Espriu, la seva obra, la
seva figura, fora dels habi-
tuals articles necrològics, és
la prova que en la nostra so-
cietat es conrea l’exhibició
més que la creativitat. Com
més faci el pallasso un escrip-
tor més possibilitats té que
funcioni l’estima pels seus lli-

bres. Per això vull dedicar aquesta cròni-
ca a un escriptor que ha mort en un país
que unes vegades anomena Sepharad (pà-
tria dels jueus hispans) i d’altres Konilò-
sia (el país dels conills). Tinc la impressió
que ell es va emportar Sepharad i que ens
va deixar Konilòsia.
Tot el que he escrit fins aquí és la repro-

ducció, lleument corregida, de l’article
que vaig publicar el 2 de març del 1985
–un dissabte, esclar– quan col·laborava a
Deia, de Bilbao, i Navarra Hoy, a
Pamplona. Vaig assistir al funeral i enter-
rament de Salvador Espriu juntament
amb el meu amic Iñaki Anasagasti, avui
senador del PNB. Sempre vaig considerar
Espriu l’últim gran escriptor de la cultura
catalana. Després van venir onades de
grimpadors, una generació de barrufets
que encara es conserva, i aquest vernís
olorós de les subvencions per a genis en
potència.
L’article més sentit que jo recordo en

què s’exigia el premiNobel per a Salvador
Espriu va aparèixer en una revista que es
deia Cuadernos para el Diálogo i el firma-
va Pedro Altares, el març del 1968. Grà-
cies a Joan de Sagarram’assabento que ha
estat designat un tal Bru de Sala comissari
del centenari Espriu. No podien haver es-
collit un home més representatiu de tot
allò que un intel·lectual com Espriu hau-
riamenyspreat. El que témenys importàn-
cia, diguem-ho en to aristocràtic, és que
facturi 6.883 euros al mes, i durant un any
imig, a càrrec del fallit erari públic català;
un desvergonyiment elogiat pels barru-
fets. Em costa d’imaginar Salvador Espriu
davant aquesta fauna. Recitar-los el Càn-
tic en el temple sonaria a sarcasme.c
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