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Salvador Espriu en versió butxaca

Tota la poesia i narrativa d’Espriu
en edició de butxaca i en dos vo-
lums. És la proposta del Grup 62
amb motiu del centenari del naixe-
ment d’un autor compromès per a
qui la literatura era la seva vida.

muntatge privat i frustrat de Prime-
ra història d’Esther.

El volum dedicat a la prosa està
ordenat cronològicament. No con-
té cap obra inèdita, però sí alguns
textos força desconeguts i autobio-
gràfics, com La pluja. “És un text
que respecta l’última voluntat de

l’autor, net d’errades”, diu Gabire-
lla Gavagnin, que ha editat l’obra
amb Víctor Martínez-Gil. El volum
comença amb la seva primera nar-
ració en català, El doctor Rip (1931),
continua amb Laia (1932) i Aspectes
(1934) i acaba amb Les roques i el
mar, el blau (1981) i Les ombres, que

l’autor no va poder completar. “Des
de la primera prosa fins a l’última
emergeix la tensió, la recerca d’un
món unitari i unes formes narrati-
ves sempre diferents, perquè Espriu
tenia la necessitat de renovar-se ell
mateix. Cada text és una nova expe-
riència narrativa”, diu Gavagnin.

Un text net i sense comentaris
Reunir tota l’obra d’Espriu, autor,
d’una obra robusta i tot un símbol
de la represa cultural, no ha estat fà-
cil. De fet, els dos volums, que es ve-
nen un preu de 16,50 euros (13,90 en
versió digital; 33 euros la caixa que
aplega els dos llibres), s’alimenten
d’una altra obra. El Grup 62, amb la
col·laboració del Centre de Docu-
mentació i Estudi Salvador Espriu
d’Arenys de Mar, treballa des de fa
20 anys en l’edició crítica de l’obra
completa d’Espriu. L’edició crítica,
però, té una vocació més acadèmica
i conté nombrosos comentaris i
anàlisis. La versió de butxaca, en
canvi, adreçada a tot tipus de lec-
tors, no porta notes: només el text
net i depurat de totes les obres.

“És una edició de batalla que pre-
tén acostar Espriu al màxim possi-
ble de lectors. No és una edició per
a col·leccionistes”, assegura Cornu-
della. “Espriu és un autor imprescin-
dible, que no vol dir incontroverti-
ble. Espero que els lectors adversos
també l’adquireixin”, afegeix l’edi-
tor. El departament de Cultura de la
Generalitat, en paral·lel, ha distribu-
ït a les llibreries i biblioteques 250
perfils d’Espriu a partir d’un dibuix
de Pla-Narbona del 1967, amb el le-
ma Aquí hi ha llibres meus.e

S.M.

BARCELONA. “Salvador Espriu i Jo-
sep Pla són els dos únics autors ca-
talans que en vida es posen a escriu-
re la seva obra completa. Espriu de-
dica molts anys de la seva vida a re-
escriure i un esforç enorme a fer del
conjunt de la seva obra un tot orgà-
nic”, explica l’editor del Grup 62,
Jordi Cornudella. L’editorial acaba
de publicar, per primera vegada, to-
ta la poesia i narrativa de Salvador
Espriu en edició de butxaca. L’obra,
dividida en dos volums –un dedicat
a la poesia i l’altre a la narrativa– té
una voluntat exhaustiva.

La poesia arrenca amb Les can-
çons d’Ariadna i Cementiri de Sirena
i acaba amb Formes i paraules, Per a
la bona gent i Fragments. Versots.
Intencions. Matisos. Es combinen
els versos més polítics escrits des-
prés de la guerra amb els més auto-
biogràfics. Alguns són molt poc co-
neguts. “Hi ha poemes que Espriu
va escriure amb voluntat de publi-
car però que mai van arribar a publi-
car-se i d’altres que es van publicar
de manera pòstuma i contravenint
la voluntat d’Espriu”, explica Olívia
Gassol, que ha editat el volum dedi-
cat a la poesia. Entre els poemes
menys coneguts hi ha les Dècimes
satíriques que Espriu i Joan Oliver
van intercanviar el 1952 arran d’un

Les portades
dels dos
volums de
butxaca de
l’obra d’Espriu.

El Grup 62 recupera en dos volums l’obra poètica i narrativa de l’autor amb voluntat exhaustiva
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El pare del vodevil
aterra a La Seca

La Seca Espai Brossa estrena La me-
va Ismènia, un vodevil d’època d’Eu-
gène Labiche. Anna Ycobalzeta és la
noia en disputa en aquest sainet cos-
tumista del segle XIX amb cançons
franceses a cappella.

LAURA FABREGAT

BARCELONA. La Ismènia és una víc-
tima, víctima d’un pare gelós que no
la deixa sortir del niu perquè, se-
gons defensa l’home, “només té 28
primaveres”. La meva Ismènia és
l’adaptació teatral de la comèdia del
dramaturg francès Eugène Labiche
(1815-1888) que relata un conflicte
domèstic i quotidià: un pare vidu i
protector que no permet que la se-
va filla es casi. La casa s’omple de
pretendents però ell no n’accepta
cap. Sempre troba als nois algun pe-
rò al qual aferrar-se. La germana
del pare, una tieta rica que viu amb
ells, representa l’altra cara de la
moneda. Ella farà costat a la Ismè-
nia i l’ajudarà a trobar el seu pre-

tendent. I, enmig del conflicte, apa-
reix un galant de París que també
voldrà pretendre-la.

La meva Ismènia és, segons el seu
director, Hermann Bonnín, un mi-
rall de “les petites misèries de l’és-
ser humà”. I també és un vodevil. De
fet, Eugène Labiche va ser el creador
d’aquest gènere, un dels més popu-
lars del segle XIX, que consisteix en
un retrat dels homes d’aquella època
i també dels de sempre, perquè “la
condició humana no ha canviat gens,
ni tampoc canviarà”, diu Bonnín. El
director, d’altra banda, ha volgut res-
saltar el valor d’aquest gènere i la se-
va “arrel popular per excel·lència”, ja
que va néixer de la veu del poble i de
la cançó obscena de França. Es carac-
teritzava per “recollir l’actualitat del
dia a dia” a través de personatges sa-
tírics que no deixaven d’interpretar
la realitat.

Aquest sainet costumista, a la
moda del segle XIX –i que conté un
homenatge als espectacles del Pa-
ral·lel–, en el qual els actors canten

Anna Ycobalzeta, Lina Lambert, Mingo Ràfols,
Jaume Pla i Teresa Urroz, a La Seca. DENISE KOIRACH

cançons franceses a cappella, com
ara La vie en rose i Milord, “reclama-
va uns comediants en el millor sen-
tit de la paraula”, diu el director. Li-
na Lambert (la tieta), Jaume Pla (el
pare), Mingo Ràfols (el pretendent
parisenc), Anna Ycobalzeta (Ismè-
nia) i Teresa Urroz (la minyona) són
els intèrprets d’aquesta gran comè-
dia humana. El director ha volgut re-
cordar que a França els comediants
no són actors, sinó que són senzilla-
ment “comediants” i “són honorats
i valorats perquè no són els que fan
comèdia, sinó que són aquelles per-
sones capaces de jugar amb el text i
sentir-lo des del plaer”. Expliquen
coses “des de la rialla” i “integren
l’espectador”, conclou.

La meva Ismènia és el primer text
que Hermann Bonnín dirigeix a La
Seca. És, també, de les poques vega-
des que s’atreveix amb la comèdia
per “l’accent de vodevil” de l’espec-
tacle, que compta amb vestuari i de-
coració d’època i il·lustra de ple els
costums del segle XIX. L’obra es po-
drà veure a partir d’aquest dijous i
estarà tot un mes en cartellera, fins
al 23 de juny. El públic que hi vagi
descobrirà que, a la terrassa del tea-
tre, Hoffman hi ha instal·lat un bar-
restaurant a l’aire lliure.e
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