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OPINIÓ

Oda a
Salvador Távora

i La Cuadra de
Sevilla

SANTI FONDEVILA

● Que efímer que és el teatre! No
és col·leccionable. Això el fa diferent
de la resta d’arts i és, a la vegada, una
virtut i un problema en una societat
que gaudeix acumulant tot el que és
tangible, siguin cotxes, llibres, saba-
tes... i sobretot diners. El Barribros-
sa ha dedicat un homenatge a Salva-
dor Távora i a la companyia La Cua-
dra de Sevilla. Távora va caure al te-
atre de quatre potes venint del món
taurí, del flamenc, per aixecar un art
escènic de compromís amb la cultu-
ra i la societat. Els espectacles de La
Cuadra tenen una personalitat in-
equívoca, prou perquè alguns hi ve-
iessin, en la seva litúrgia laica, una
reiteració de fórmules dramàtiques,
quan el que hi ha és un estil, una for-
ma de compondre poemes visuals
carregats de sensibilitat des de la
passió i la bellesa.

● Creador total. Quejío, el seu pri-
mer espectacle, estrenat a l’alesho-
res Teatre Capsa, va atrapar el pú-
blic barceloní, que va convertir des
d’aquell moment en un fidel segui-
dor. Quaranta anys són molts. An-
dalús de mena, de raça, de barri, de
sentiment, Catalunya ha estat el
territori dels seus amics, dels seus
admiradors. Távora és un creador
amb capacitat per arribar a la sensi-
bilitat més dura, per commoure el
sentiment més fred. Távora i La
Cuadra marquen sempre distàncies
i rebutgen canviar la seva manera de
fer, la seva invocació a l’art com allò
que transforma, que traspua el sen-
timent convertint-lo en emoció i
ens posa la pell de gallina. Un lluita-
dor irreductible, capaç de guanya-li
a la Generalitat un plet per la prohi-
bició de la seva Carmen amb braus
a la Monumental.

● Admirat, recordat. Távora, ope-
rat d’uns pòlips fa quatre dies, va ve-
nir fins a La Seca per estar amb els
que l’admirem com a artista i perso-
na. Paraules encertades de Joan de
Sagarra. Record d’aquell Identida-
des on, d’alguna manera, Blas Infan-
te i Salvador Espriu se significaven
com a baluards de dues cultures que
juntes creixien. I vam cantar tots
plegats Andaluces de Jaén amb Pa-
co Ibáñez a la guitarra. Fi de festa
amb bengales i confeti. Un acte en-
tranyable, necessari. Sobretot per
als que hem gaudit amb les seves
creacions, hem cantat el seu teatre
ritual i hem conservat gravats a
l’ànima aquells moments. I això no
és efímer. “A pasitos seguro vamos
andando que la grasa y la tierra se va
juntando...” (Herramientas, 1977).
Gràcies, Salvador.e

El traspunt
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‘Ocnos i el parat esglai’, l’últim
gran llibre de Salvador Espriu

El llibre pòstum de Salvador Es-
priu, que ha trigat més de tres dè-
cades a ser publicat, inclou tots els
pròlegs, articles, notes i comenta-
ris de l’escriptor. Són 850 pàgines
que inclouen 172 textos.

ratura –afegia Rosa Maria Delor,
responsable de l’edició crítica de les
obres completes–. Si la crítica defi-
neix l’obra d’un escriptor com un
tot tancat, en el cas d’Espriu s’ha
d’inscriure en la postmodernitat:
els seus textos es veuen inacabables,
flueixen en molts sentits i troben, a
través d’Ocnos, el diàleg amb l’altre.
Aquest llibre és la pseudonovel·la
d’un autor que va anar canviant de
gènere constantment, començant
per la prosa, continuant pel teatre
i culminant en la poesia”.

Els materials heterogenis que es
recullen al volum estan estructurats
en tres parts. Balasch en fa el resum:
“La primera secció porta per títol
Paraules sobre alguns poetes, amb

comentaris sobre autors com
Guerau de Liost, Tomàs Garcés,
Rosa Leveroni, Joan Vinyoli, Jo-
sep Romeu i, molt especialment,
Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Les
50 pàgines que dedica al poeta
mallorquí són de les millors que
ha donat la literatura catalana de
tots els temps. La segona secció
inclou una norantena de textos
–sobre escriptors, art, la Nova
Cançó i iniciatives civils– i a la
tercera s’hi recullen pròlegs so-
bre la pròpia obra”.

Tres dècades d’espera
Balasch va ser, des de Llibres del
Mall, l’últim dels editors d’Es-
priu, amb volums com Les roques
i el blau, el mar, Per a la bona gent
i Aproximació a Santa Coloma de
Farners i a alguns dels seus en-
torns. “Durant els últims anys de
la seva vida em vaig convertir en
el seu secretari i en dipositari
d’aquest volum, que estava per-
fectament estructurat, tot i que
estava incomplet”, diu Balasch.

Amb l’ajuda de Mireia Mur,
tots dos han fet créixer el gruix de
textos que Espriu havia previst. A
la primera part hi han afegit un
50% de material. La segona, que
en un primer moment en conte-
nia 7, ara consta de més de 90. Pel
que fa a l’apartat de pròlegs, a
l’Obra completa només n’hi sur-
ten 11: ara superen els 40. “És un
llibre pràcticament inèdit –indi-
ca Ramon Balasch–. Amb la seva
publicació ja podem dir que, per
fi, no queda gairebé res per publi-
car d’Espriu”.e

JORDI NOPCA

BARCELONA. “Si la biografia d’Agus-
tí Pons ens ha donat el context en
què l’obra d’Espriu va ser creada i
també les interpretacions que se
n’han fet, a Ocnos i el parat esglai co-
neixem les seves pròpies considera-
cions a través d’articles, notes, prò-
legs i comentaris. És la part autobi-
ogràfica: allò que quedava per co-
nèixer”. L’editor Ramon Balasch
presentava ahir el llibre pòstum de
Salvador Espriu, una voluminosa
aportació –850 pàgines, 172 textos–
que arrenca amb el pròleg a la sego-
na edició de Laia, datat el 21 de juny
del 1934, i arriben fins al discurs
d’ingrés a la Reial Acadèmia de les
Bones Lletres, llegit el 6 de desem-
bre del 1984, dos mesos i mig abans
de la seva mort.

L’edició, que ha comptat amb el
suport econòmic de La Caixa i de la
Institució de les Lletres Catalanes,
permet repassar exhaustivament la
producció assagística de l’autor de
Cementiri de Sinera i El caminant i el
mur, combinada amb les il·lustraci-
ons de Sergi Barnils i una secció
central d’imatges, on es pot com-
provar el perfeccionisme incansa-
ble de l’escriptor. “Espriu, que tant
estimava el món clàssic, es troba
amb el gran cataclisme de la cultura
occidental, que afecta l’art i la lite-

01. Salvador Espriu durant una entrevista. 02. Una de les imatges de Sergi Barnils incloses al volum. SERGI BARNILS / ANY ESPRIU

Ramon Balasch edita un volum exhaustiu que aplega els assajos de l’autor

Un homenatge teatral
i un videojoc
De divendres a diumenge, els antics
alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic
Adrià Gual –entre els quals hi ha
Carme Sansa, Pilar Aymerich, Mai-
te Lorés i Julià de Jòdar– presenta-
ran a la Biblioteca de Catalunya
L’honor és nostre, Sr. Espriu, una
selecció de textos de l’autor, entre
els quals hi ha la peça Conversió i
mort d’en Quim Federal.

Una setmana abans de la inau-
guració de l’exposició del CCCB
dedicada a Espriu, el comissari Xa-
vier Bru de Sala va anunciar ahir
que s’està ultimant un videojoc
“per a tots els públics” que té com
a punt de partida l’obra de teatre
Primera història d’Esther.

Conclusiu
“És un llibre
pràcticament
inèdit. Ja no
quedarà res
per publicar”,
diu Balasch
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