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Museu de la Vida Rural- Josep ,val/verdtJ

Espinas (7 abril 10 )

Em complau de compartir la vetllada amb Josep Maria Espinas, que, per

altra banda, es una persona que ,com que eillegeix molta gent cada dia 0 cada

setmana, m'estalvia la Iiturgia d' una massa formal presentacio : el public sap

que te al davant un escriptor de variat registre, periodista de text i d'entrevista

televisiva i els mes grans el recordaran encara com un exponent primerenc de

la Nova Canco , allo dels Setze Jutges.Valla pena subratllar que es un creador

de llarga trajectoria, Era amb emocio que escoltavem a finals dels anys seixantes

-ja en fa quaranta- aquells discos petits d'Edigsa amb les cancons de Brassens

traduides i dites per ell. Recordo que vaig presentar-lo a ell i a en Raimon

-

potser el1970 en un concert no autoritzat que feien per a un public d'estiiaiants

en un local dels [esuites de Lleida . I potser era la primera vegada que el veia en

persona. Que es mantingues uns anys en la nomina de cantautors el va fer

doblement popular, li guanya un public atent a escoltar-lo a mes de llegir-lo.

Pipa i guitarra li donaven un perfil molt propi. Una de les seves cancons es "JO

fumo en pipa"; una altra "La vida es una guitarra". Al llibre recull de curts

articles "Els nostres objectes de cada dia", parla de la guitarra molt afinadament ( i

no es un simil musical).

L'Espinas, avui tot un senyor de la nostra literatura, es nomes uns pocs

anys mes jove que un servidor; compartim.,doncs, vivencies d'una epoca de

resistencia cultural i de reconstruccio de la tradicio literaria catalana.

Espinas va ser dels pioners de la represa Iiteraria catalana encamada pels

aleshores joves, es a dir aquells que no havien viscut a plena consciencia la

preguerra, i, per descomptat eren un nens quan la bestiesa esclata. Avui s'esta
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perdent el sentit de continuitat, la tradicio cultural imrnediata; i pitjor per a

alguns de nosaltres , els de comarques, que, en ser poc vistos per la Boqueria ,

el vestibul del Teatre Nacional, Santa Monica 0 Catalunya Radio i tampoc per

la TVC estern passant pel forat de l'aiguera .

Torno a l'epoca resistent: malgrat les prohibicions i dificultats, hi hague

un moment de la nostra historia que uns joves van -vam- recuperar l'us literari

de la llengua. La sorpresa del Regim en veure les Joves Antologiaes

Universitariesm fou d'un astorament total. Era quasi un miracle que unes

generacions noyes sorgissin ,expressant-se en catala dins la foscor dels anys

cinquantes del passat segle i sota la ferria i impredictable censura . Pero aquests

joves hi van ser: Espinas escrivia contes i novel.les entre els anys 54 i el 60.

Recordo la impressio que va fer-me la novel.la-cronica Combat de nit, relat d'un

viatge nocturn en camio, d'una narrativa directa, en un estil rompedor dels

esquemes noucentistes. Una manera nova de novel.lar, arran de la peripecia i

alhora molt creativa.

Aquest homenot ha escrit contes, novel.les , reportatges, croniques,

semblances, i moltisisms articles periodistics particularment a "Avui
" i a "EI

Periodico" .

Tambe ha viatjat, i ho ha fet amb consciencia que tot fent cami podia

deixar rastre. Ha descrit els seus viatges d'una manera peculiar i atractiva per al

lector; els seus famosos recorreguts, titulats amb el sintagma inicial "A peu

per" son per llegir i rellegir. La Segarra, el Matarranya, l'Alt Maestrat, Castella,

Extremadura MUrcia ... I amb especial afecte el Pirineu, que ja havia "encetat"

acompanyat de Camilo Jose Cela. A part, el curios Vatge als Crans Magatzems.

En tots aquests titols hi descobrim un do per trasmetre, enriquit, el toe de

color, Ia sensacio de l'atmosfera 0 eis termes del paisatge canviant, i per retratar

amb profunditat pero si escau amb tendresa, l' aruma dels essers vius que

l'escriptor es topa per aquests mons de Deu ..
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Ha encamat un molt eficac paper d'entrevistador relaxat i alhora

estimulant en munio de converses amb persones que tenien coses a dir dels

mes variats universos professionals; els anys vuitantes me'n va fer �a a mi a

la tele on jo vaig divertir-me a raig i diria que tambe ell.. Corresponia a la

celebrada serie d'entrevistes Identitats, - que ara es reemet .

El1990 va crear 1'editorial La Campana.

Posseidor de premis de noveLla r conte i reportatge, en destacarem el

Joanot Martorell , precedent del Sant Jordi , el mateix Sant Jordi, el Victor

Catala per a narracions, i el Lletra d'Or, mes recentment. A banda, com a

reconeixements globals,la Creu de Sant Jordi , el Ciutat de Barcelona de

periodisme i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ha estat traduit a deu 0

dotze llengiies.

I per als afeccionats al futbol, sapiguen que d'allo que comenca Tot el

camp es un clam, 0 sigui 1'Himne del Barca , n'es responsable l'Espinas.

!

Avui aterra a l'Espluga amb dos llibres sota el brae que son als

aparadors, tots dos de finals de l'any passat, per tant a punt per portar la faixa

de novetat per al Sant Jordi. Son I la festa segueix ... i L'ultima fira de Salas. EI

primer es refereix al fet que encara esta al punt de gaudir de Ia vida, reflexionar

sobre el qu_e veu i destacarne les virtuts 0 les poca-soltades, segons, tot aixo

despres d'haver depassat I' edat de la jubilacio i fins aquella mena de frontera

que ens posa la medecina i l'estadistica deis 73 anys com a mitjana de vida per

als mascles de per aqui, EI segon volum evoca la darrera fira en sentit propi de

-Salas, poc enca de la Pobla de Segur , acolorida fira de bestiar de pota rodona,

celebre fins a mitjan segle passat.
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Comenco per aquesta darrer, la fira de Salas. [o la vaig visitar una

vegada els anys quarantes amb un onele meu que a banda de tenir terres a

1'Urgell era un rambler diguem intermediari; no venia 0 comprava directament

mules pen) intervenia com a tercer home en els tractes i els pactes: 10 Jaume del

Jeroni, de Belianes. Va ser una experiencia molt viva per a un adolescent i mes

al novembre del Pallars, ja hivern, entre el gebre del mat! i el baf dels animals i

de la gent, un tel de boira mes avall, cap a Tremp i els embassaments, i l'olor

dels estofats que omplia eres ,carrers i estables, els tractes, les veus que

semblaven empaitar-se. Josep Maria Espinas, a consell dels seus amies de

Tremp, hi va anar i en va fer un reportatge llarg per a la revista" Destino".

Aquest reportatge , iLluminat amb fotografies del mateix Espinas, el trobem ara

en aquest llibre de relativament poques planes de text i bon plec de fotografies:

es reprodueix en la seva versio catalana i en I'original castella: erem a 1959.

L'Espinas ,de periodista en te la traca i la raca, Les impressions recollides

a peu de fet, de traete, de gest, de moviment, es reprodueixen en una serie

d'estampes molt vives; la prosa de l'Espinas no perd mai la proximitat amb el

fet iamb elleetor. Els firaires, que acudien a Salas de molt lluny i de prop, les

cases del poble habilitades per a dormitori, a banda de les fondes, els tees forts,

descripcio dels plats, l'estesa d'animals de pota rodona, les frases fetes dels

traetes , acabats despres de molta conversa amb un . »·fet» i una encaixada ,

que no requeria notari. En una de les fotografies, documents histories avui,

apareix el mateix Espinas amb gorra i brusa negra, el llarg baste en una rna i

1'altra repenjada amb un punt de prudencia contra la robusta anca d'un matxo.

He vist forca firaires , perque havia visitat diverses vegades la fira de Verdu i la

de Balaguer, amb un altre oele, que era manescal; i francament el retrat de

I'escriptor Espinas vestit de rambler , denota dues coses; que no es un firaire,

pero que de debo va ser a la fira.

El llibre es un document values, perque costaria molt remenar

hemeroteques en cerca de l'artiele original, i perque aquella fou --la de 1959-la
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darrera fira de Salas: ara de vegades n'han fet algun simulacre parcial com a

espectacle de visitants, pen) es quelcom de folclore forcat. Les fires de debo eren

les d'abans, perque el matxo, el cavall, la mula i 1'ase eren imprescindibles com
I

a animals de llaurada ,sembra, batuda i transport. Ara ja no, cap a 1960

s'estenia per a tots els pagesos, exponencialment, el tractor . La mula ha

desaparegut llevat d'alguns racons pobres de la ruralia, el cavall es per a

exhibicions hipiques i per als Tres tombs i l'ase catala figura, petito, enganxat

al darrere dels automobils.

I la testa segueix , el segon llibre, esta en la linia d'un tipus de volums que

estic segur que al meu acompanyant d'avui l'encanten; els llbres mes personals.

A banda del gran exit, les cartes a la seva filla El teu nom es Olga, que es tambe

un llibre personal, L' Espinas te quatre llibres promoguts per la dinamica del

temps i la seva pesona: en arribar prop de l'edat que l'administracio marca per

al retir de l'activitat laboral , els seixanta anys en el seu cas, va escriure unes

estampes de records d'infantesa, no pas cronologicament, sino donant mes

importancia als espais que no a la seguida dels anys. El nen de la placa Ballot

n'era el titol i hi evoca Jaquella placa d'Argentona, on passava els estius amb

l'avi. Iniciava , 0 reblava potser, un estil molt transparent i alhora penetrant de

descriure impresions , en aquest cas d'infantesa, gent, animals, plantes, llums i

ombres. Tambe els successius pisos barcelonins 0 va neixer i viure, les seves

escoles i altres escenaris. Com sempre, es un perfecte retratista dels objectes,

que adquireixen dimensio Iiteraria alhora que tot el text configura realment

unes memories sense data ni ordenacio, plenes, aixo si, de vida ..

EI llibre va engrescar els seus molts lectors, i ell va repetir l'experiencia

en complir setanta tres anys, l'edat que ,com deia 'abans, es la mitjana de vida

dels barons aqui. Un altre llibre de rcords, i en aquest cas de mes reflexions : per

al meu gust, el mes saboros dels seus en aquest camp: Temps afegit. En efecte,

cow tots els jubi.\a.t� (per l'edat, s'enten ) , ell sap que exactament jubilacio vol
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dir alegria i que tot el temps que a partir d'ara viurem sera de propina, afegit.

D'aqui ve el titol. AI darrere hi ha un sorneguer somriure, perque sap que ,en

bon estat de saliut, els creadors, artistes, escriptors, treballen tant 0 mes que no

abans de la jubilaci6.

El 1992 publica Inventari de jubilacions, - Que valla pena pensar i

repensar quan et jubiles?

I la festa segueix, eillibre d'avui, que treu el titol d'un poema de Jacques

Prevert continua amb la linia de temps afegit : i correspon als seus vuitanta

anys , vuitanta-dos per ser exactes.

No el podreu deixar, si el comenceu a llegir: les reflexions que hi fa son 0

corprenedores, de tan sensates, 0 penetrants de tan senzilles. Diu, per exemple,

que dos amics contemplen en silenci una lIar de foc i que hi ha molt, moltissim

d'afecte en aquella silenciosa companyia, que no cal subratllar aquell afecte amb

paraules. Eis afectes son sempre presents en la prosa d'Espinas- els sentiments,

potser accentuats en aquests llibrs personals: a banda del seu impressionant El

meu nom es Olga, sobre la seva filla, aqui i alla en qualsevoillibre seu hi aflora la

delicadesa dels afectes. En un Ilibreeel 86 ,Aprendre a conviure ja parlava de

l'amistat i diu que els amics no es tenen, es fan. Existeix la voluntat d'afecte, els

afectes son moviments, l'amistat es una dinamica, sembla dir, una dinamica

creativa. Aqui, a I la festa segueix, diu tambe envellir no te res d'original, que a

mi em recorda aquella aforisme de la joventut es una malaltia que es cura amb

els anys. Recomana tambe, seguint la saviesa antiga : vulgues allo que pots. 0

que els nostres gustos personals canvien amb l' edat. La gent no sap escoltar,

constata. Ni construir un discurs, en el sentit d'un paragraf , harmonic i ben

estructurat. (I que me'n dius del llenguatge comprimit dels telefonsmobilsf)

Defensa l'anar a peu. Naturalment. Blasma el desconeixement geogrMic

( aplaudiments) , Molt ben fet. ( Preguntes sobre comarques ). I troba una

hipocresia proclamar que val mes ser que tenir, perque la frase se sol sentir en

boca dels qui ja tenen.
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Accepta ,finalment, la vida com una incertesa ; i diriem com un atzar en

gran mesura.

Un favorable atzar avui ens ha portat a l'Espluga Josep Maria Espinas,


