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ESPRIU : LA PRIMERA FILA

Fou immediatament despr�s de la mort , el 1966, de Rafael Tasis

i Marca,poc despr�s tamb� de la seva inten�enci6 ,a Raimat,en la

qu�si clandestina Taula de Traductors Catalans,que Joan Triadu f�u

la segUent consideraci6 : "Ens trobarem a primera fila que no ens

en adonarem". Triadu al.ludia les desaparicions de persones absolu

tament significatives,que deixen un buit tan propi i decisiu,que

no pot reomp�r-se ni f�cilment ni amb tot l'esforg que els succe

ssors hi posin. Llavors, la impressi6 d'avangar, per llei de vida,

o de mort,una fila,�s sempre quelcom que comporta �r�� responsabi

litat i un cert desempar.

Mentre tenim a les files p�imeres aquells que han de ser-hi per

�rits propis,per densitat pri�ria,ens sentim protegits, agombolats,

i fins ens sembla que,encarrilats en el nostr� paper secundari,po-

gurs : tan bon punt aquella figura insigne desapareix,ens trobem

molt m�s prop del 11oc,ac1aparador per 1a sev� intr�nseca import�n

cis/que ell s'havia guanyat,i en e1 qual nosaltres no sabriem mou

reIns, tant m�s que el sentiment d'intrusi6 ens domina.

I potser �s per aixb que a cada mort d'uri litenat important,

La sensaci6 d' orfenesa augrnenta : sensaci6 d "'orfenesa personal i

col.lectiva. En el Cas de la mort de Salvador Espriu - escric aixo

a cinc hores del dec�s - el m'es impressionant ser�,ho sabem del
---

cert tots els qUi'ni h�gim pensat amb un minim de serenitat,ser�,

dic, comprovar fins a qUin punt el poeta havia esdevingut un sim

bol de la catalanitat assumida,purament i indefallentment. Un amor

quasi desesperat per ls llengu�, unes possibilitats expressives

d'aut�ntic c1�ssic, i un sentiment de 1a dignitat personal,ferida

pel pathos de 1a mort pensada,enaltida en el dolor i en la reflexi6

sostinguda dia a dia sobre les fidelitats Ultimes,en feien l'exem

pIe plorata�er tot un pob1e. Fins i tot per aquells que nom�s ha

vien ti�gut una aproximaci6 lIeu a la seva obra, potser a una �usi

caci6 d'unpoema,a una obra teatral seva 0 a un muntatge sobre tex

tos espriuans. Adhuc aquells que res no havien llegit i nom6s n'ha

vien vist la figura asc�tica en una entrevista televisiva •.•

Aquestes persones ,doncs,desapareixen fisicament i ,para(oxalment,

continuen a primera fila. Res ni ningd no els substitueix. I qui



sigu·1, dmns la literatura catalana que,en el futur, quan la hipo-

cresia envoltant permeti que un autor dels nostres pugui accedir
l'obtingui'

al Premi Nooel,pensara sempre que ocupa aquell lloc que, entre 1960

i 1985)havia d'haver ocupat Salvador Espriu. I no �s solament

per un premi com aqueix,que forga irregularitats i caires sorpre

sius ha palesat al llarg dels anys, sin6 perqu�,d'una vegada el

m6n pugui saber que tenim i hem tingut figures de tanta altura
.

literaria i de tanta dignitat humana�que ens han ensenyat a ser

resistents des de la dignitat i la transcend�ncia,des de la humi

litat i de la qu�tidianitat m�s discreta.

Espriu ha captivat tothom : el poble, aquesta definici6 impo

ssible,aquest mot desgastat per politics de vol ras,ha ent�s on

hi havia la veritat i on hi havia la grandesa. I veura Espriu

sempre a primera fila�

Endins del cor del temps

despert guardo la casa.

En donar� la clau
,

a la llum que s atansa:

la caminada nit

a poc a poc �s alba.
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