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Surt a la llum un recull de poemes manuscrits en un quadern de pergamí dedicat a Badia i Margarit

Espriu reapareix amà

MAGÍ CAMPS
Barcelona

QueSalvadorEscriu tenia
molt bona cal·ligrafia, ja
ho sabíem. Que escrivia
targetes amb cura i ele-
gància, també. El que no

sabíeméselqueMontserratBadia
Cardús guardava a casa seva. Era
unregalque lihavia fetel seupare,
el filòleg Antoni Maria Badia i
Margarit, traspassat el 2014, que
també havia estat un regal d’una
altra figura de primera magnitud
delaculturacatalanadelsegleXX,
el poeta Salvador Espriu: un qua-
dern de fulls Guarro cosits a mà i
ambtapesdepergamíenquèelpo-
etadeSinerahiva reproduirel seu
llibredepoemesFormesiparaules.
Espriu va ser nomenat doctor

honoriscausaperlaUniversitatde
Barcelona l’octubre del 1980 i va
confeccionar aquest regal per a

Badia i Margarit, que n’era el rec-
tor, com a agraïment pel doctorat.
L’objecte en si és una joia, però a
més aportaunenfocamentpropi a
l’obra literària d’Espriu perquè
l’autor hi va afegir tres elements
que lidonenunsentitnou.
AixíhoapuntaVíctorMartínez-

Gil, professor de literatura de la
UAB i expert enEspriu, en unpri-
mer informepera laSeccióFilolò-
gica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, al qual ha tingut accés La
Vanguardia: “El contingutdelma-
nuscrit és una còpia autògrafa del
recull Formes i paraules, format
perquarantapoemesescritscoma
recreació literària de diferents es-
cultures d’Apel·les Fenosa i publi-
cat ambanterioritat”.
Iaravelanovetat:“Estracta,pe-

rò, d’un recull personalitzat. En
primerlloc,pelsdiferentsparatex-
tos adreçats al Dr. Badia i Marga-
rit, però tambéper canvis en l’epí-

graf del llibre, que no coincideix
exactamentambelqueesvapubli-
car, iper l’afegit, enfunciódecolo-
fó, d’un poema que finalment va
acabar formantpart dePera la bo-
na gent. Amés amés, he pogut ob-
servarunadiferènciadecontingut
en un dels poemes, potser variant
intencionada o canvi involuntari,
en relació amb el text ja publicat.
Per tot plegat, es tracta d’un autò-
graf valuós, no tan sols comamos-
trad’amistat id’escripturamanual
del poeta, sinó també com a rein-
terpretaciód’unaobrajaexistent”.
Martínez-Gil conclou: “En

aquestsentit,potaportarnoves in-
terpretacions sobre l’obra d’Es-
priu i la seva evolució”. Ens tro-

bem, doncs, davant d’una aporta-
ció interessant a l’evolució de
l’obrad’Espriu, gràcies aunobjec-
te regal, quevaser relligat, segura-
ment, per la conservadora Cecília
Vidal.
En vida, Badia i la seva dona,

Maria Cardús Almeda, van donar
l’arxiuBadiaCardúsalaBiblioteca
de Catalunya. D’aquest llegat se
n’han separat els objectes, als
quals ara s’afegeix una segona do-
nació a l’IEC per part de la filla,
Montserrat Badia: el llibre d’Es-
priu,elsanells imedallesdedoctor
honoris causa de Badia, les obres
d’art i fins i totunbustdeBadiaes-
culpit per Jassans, entre molts al-
tresobjectes.

Com que Badia va ser mem-
bre de l’Institut d’Estudis
Catalans i la Biblioteca de
Catalunya és la seva bi-
blioteca, tot aquest llegat,
degudament documen-
tat, s’exhibirà en una sala
de laSeccióFilològica,que

Badia va presidir entre els
anys 1989 i 1995.c

XAVIER CERVERA

El llibre d’Espriu fet amà en tots els sentits: escrit a mà amb bolígraf, relligat amà i amb cobertes de pergamí

“Es tracta d’un
autògraf valuós, que
reinterpreta una obra
ja existent”, afirma
l’expertMartínez-Gil

LaZarandaambGabino

Eldesguacedelasmusas

Autor:EusebioCalonge
Direcció: PacodeLaZaranda
Intèrprets:GabinoDiego,Imma
Barrionuevo,M.ªÁ.Pérez-Muñoz,
GasparCampuzano
Llocidata:Romea(12/III/2019)

JUAN CARLOS OLIVARES

Amb La Zaranda sempre s’escam-

pa la sospitaqueposseeixenunco-
neixementanticdel teatre.Unasa-
viesa que ve de lluny, d’un temps
mític.Quevanconèixerlesombres
iesvanentregaraunrituprearisto-
tèlic. Van tenir la seva epifania i es
vanconvertirenguardiansd’unart
ancestral.Fidelsaunrigor intrans-
ferible, a un temps i una prosòdia.
Intransigents amb la banalitat.
Quarantaanysdeserellsmateixos,
sense concessions. Que entre ells
hagi aparegut Gabino Diego –el

més conegut dels nous rostres del
muntatge El desguace de las mu-
sas– no s’ha d’interpretar comuna
claudicació. Si s’escolta amb aten-
ció què s’espera –o esperava– del
seupersonatge(uncòmic)al’últim
idecadentrefugidecopleros, trans-
formistes, vedets i vicetiples, pot-
sertrobemlarespostadeLaZaran-
da –no exempta d’autoironia– a la
impaciènciad’unpúblicqueelsob-
servacomunfenomen immòbil.
Nocanviaran.NohofaranEuse-

bioCalongeniPacodeLaZaranda.
I davant aquest desafiament l’es-
pectador lluita sol amb la caverna
existencialista que són cadascun
dels títols que firmencomaautor i

director. El lloc mental beneït per
Kantor i Grotowski que han tras-
lladataraaunteatredevarietésper
aartistesacabats.Unantre infestat
de rates que s’inspira en la desapa-
regudaBodegaBohemiadeBarce-
lona. Si Fellini va quedar fascinat
ambElMolinoa l’avantsaladel seu
tancamentisaqueig,Eldesguacede
las musas podria ser la fabulació
ucrònica d’un Beckett hipnotitzat
per la revista pobra de Cómeme el
coco, negro de La Cubana. Un es-
pectacle que ja era una descons-
trucciódelgènere.
Una santa compaña vestida de

lluentons, daurats i plomes assaja
lasalutaciódel’apoteosifinalenun

cabaretabandonatpelpúblicmen-
tre pateix per velles pors, com la
persecució franquista de ganduls i
malfactors.Faolordemort ipodri-
dura, comen gairebé tots elsmun-
tatges de La Zaranda. Un racó de
miralls deformadorsmassa famili-
ar per a l’espectador que s’hi hagi
topat més d’un cop. L’única varia-
blerespecteatrobadesanteriorsés
el sarcasme amb què responen a
aquella profunda sensació de déjà
vu que propaguen els seus crítics.
S’agraeix aquesta novetat de cons-
ciència irònica i després s’admira
–com s’admira un monument
mil·lenari– la seva jurada lleialtat
als seusprincipis.c

CRÍT ICA DE TEATRE

Inici i final
Dos tastets del
manuscrit: la
dedicatòria que
enceta el llibre (amb
l’última línia expres-
sament expandida

perquè arribi a
coincidir amb el final
de les tres ante-
riors), i el poema
que el clou, un
text espars que ara
pren un sentit nou
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