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Un altre cop, poeta nacional
CRÒNICA L’acte d’obertura de l’Any Espriu acaba amb Mas aclamat amb crits d’‘independència’ 

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

E
n el desè aniversari de la 
mort de Salvador Espriu, el 
1995, el propòsit va ser re-
descobrir l’escriptor, escla-

fat per la pesada vestimenta de poe-
ta nacional i ràpidament oblidat. Pe-
rò el seu centenari, l’Any Espriu, i 
fins i tot més l’acte d’obertura, ahir, 
amb el president Mas rebut a crits 
d’independència (i un solitari gua-
po) i encara afònic després de la pro-
clamació parlamentària de la sobi-
rania, han caigut en moments pro-
picis per tornar a posar els llorers 
sobre el bust d’Espriu.
 L’Espriu que defensava en una 
carta a l’abat de Montserrat «l’as-
piració del poble a la independèn-
cia i la llibertat». «El poeta del po-
ble; dels més inequívocament pa-
triotes», el llegat del qual «és encara 
vigent en els complexos moments 
de la Catalunya actual» per al conse-
ller Mascarell. «Poeta nacional, com 
Verdaguer», per a l’alcalde Trias. 
«Ara que Catalunya surt de viatge, 
que salpa, s’haurà de proveir d’una 
guia de viatge. I una de les millors 
que hi ha és Espriu», va proclamar 
Mas poc abans que tanqués l’acte el 
Va pensiero, el cant dels jueus que ge-
meguen per alliberar-se del jou del 
faraó. Amb litúrgia, molta litúrgia.
 ¿I l’Espriu dels ponts del diàleg 
amb Sepharad? Per Mas, els ponts es-
tan volats, enfonsats, superats, han 
quedat enrere, encara que alguns, 
va recordar, fins i tot ahir mateix se-
gueixen apostant per ells. I sembla 
que el fiasco serà a fi de bé. Perquè, 
encara que aquest intent fracassi, 
«el fracàs és la llavor de l’èxit, i l’er-

per Raimon però sense la melodia, 
que és el que li va succeir a Pere Ar-
quillué. Una solució, la solemnitat 
litúrgica de Josep Maria Pou i Carme 
Sansa. Una altra, la sortida en pla Es-
priu on vas? de Chantal Aimée per al 
poema zíngar L’ós Nicolau. Una altra, 
la dramatització d’Enric Majó, Mer-
cè Arànega, Jordi Boixaderes... Ai.
 Quan Boixaderes va fer una llar-
ga pausa en el seu Assaig de càntic en el 
temple, quan encara faltaven set ver-
sos per al cant final d’amor a la bru-
ta, trista, dissortada pàtria, mig Palau 
va llançar un aplaudiment despistat, 
no apoteòsic sinó de ¿s’ha acabat ja, 
no?, mentre un altre mit Palau feia pa-
rar. No va passar amb qualsevol poe-
ma. Amb l’Assaig. O sigui, que allò de 
l’oblit d’Espriu, deu ser que sí. 
 Potser, com diu el títol del poema 
que va recitar Mercè Arànega, Amb 
música ho escoltaries potser millor. És 
cert que a l’estiu vindran més d’un 
espectacle amb adaptacions musi-
cals d’Espriu. Però ahir es van que-

ror és el germen de l’encert».
 En un acte d’indiscutible justícia 
biogràfica, Miquel de Palol, el jove 
aïrat que primer va matar el pare i 
després va escoltar de forma gairebé 
filial els seus consells, va ser el selec-
cionat per glossar Espriu. I va repli-
car als que parlen d’elevar-lo a la ca-
tegoria de poeta nacional: «Es trac-

ta que la nació que aspira a ser-ho, 
s’elevi a la categoria d’Espriu». En 
moments d’«accés al ple domini de 
la terra», Palol no va dubtar quina se-
ria avui la seva postura d’Espriu. I va 
advocar per «retornar el paper de pa-
re de la pàtria» al poeta, en lloc que 
els ocupin «cuiners, entrenadors de 
futbol o pallassos».

 Més enllà de ponts trencats, l’Any 
Espriu té una gran tasca per enda-
vant. Que es torni a llegir a Espriu.
 La prova, el que li va passar ahir 
a Jordi Boixaderes. Els deu actors de 
primera fila que van recitar Espriu es 
van trobar davant un autèntic repte. 
Com dir els seus versos sense quedar 
abduïts per les versions musicades 

33 Els participants en l’homenatge a Espriu saluden després del ‘Va pensiero’ que va tancar l’acte.

Miquel de Palol 
crida a recuperar per 
a l’escriptor «el paper 
de pare de la pàtria»
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dar curts els dos lied i el moment 
que, a part de l’entrada de Mas, va 
recollir l’altre gran aplaudiment de 
la nit, la versió de Toti Soler i Sílvia 
Pérez Cruz de l’He mirat aquesta terra 
musicat per Raimon.
 ¿I Raimon, el principal divulga-
dor popular de l’obra d’Espriu? As-
segut a la sisena fila de la platea, des-
prés d’haver descartat fer una sim-
ple aparició fugaç i amb guitarra en 
algun acte com el d’ahir. No, en tot 
l’Any Espriu no està prevista la seva 
participació. No ha rebut, diu, cap 
proposta per fer el que creu que cor-
respondria, un recital amb un con-
junt al darrere, com en els seus reci-
tals dedicats a Espriu al Lliure i l’Au-
ditori l’any 2004. «Si m’ho diuen, bé, 
i si no, també». 
 «I cridi la veu del poble, amén». H


