
AI~GUNS RECORDS 
SOBRE 

l' , 

B. ROSSELLO-PORCEL 
DlSCURS LLEGIT EL DlA 6 DE DESEMBRE DE 1984 

EN L'ACTE DE RECEPCIÓ PúBLICA DE 

SALVADOR ESPRIU 1 CASTELLÓ 

A LA 

REIAL ACADEMIA DE BONES LLETRES 
DE BARCELONA 

1 CONTESTACIÓ DE L'ACADEMIC NUMERARI 

JOAN BASTARDAS 1 PARERA 

BARCELONA 

1984 



ALGUNS RECORDS 
SOBRE 

B. R O S S E L L ~  - PORCEL 

DISCURS LLEGIT EL DIA 6 DE DESEMBRE DE 1984 
EN L'ACTE DE RECEPCI6 PdBLICA DE 

SALVADOR ESPRIU 1 CASTELLÓ 

REIAL ACADEMIA DE BONES LLETRES 
DE BARCELONA 

1 CONTESTACI6 DE L'ACADEMIC NUMERAR1 

B A R C E L O N A  

1 9 8 4  



DWdt lesal, B. 41.140 - 1884 

Imuremta CLarasb. 8. A ,  VlUarroel, 15 - 08011 Barselona 



ALGUNS RECORDS SOBRE 

B. ROSSELLÓ-PbRCEL 



Vull expresar en primer lloc el meu més profund agraiment per haver 
estat elegit, amb una unanime liberalitat, w m  a membre de número d'a- 
questa de debo alta i tan iHustre "Reial Academia de Bones Lletres de 
Barcelona", existent amb aquest títol, com tothom sap, des de les darre- 
nes del gener de 1752. Pero forca abans de la ckdula d'aprovació de 
Ferran VI ja existia l'Academia, des del 1700, sota el cautelós nom "dels 
Desconfiats". No ho han estat vostks, sinó ben al contrari, en triar-me 
com a coklega, i temo molt que s'hagin equivocat de mig a mig. Pero 
procuraré que no ho lamentin del tot, almenys no fins al tristissim adverbi 
"amargament". 

Vmc a ocupar, no sense el dolor que precisaré després, el seient que, 
en morir, va deixar vacant l'Excm. Sr. Carles Sanllehy i Girona, segon 
marques de Caides de Montbui i comtc COnSOR de Solterra. El Sr. Sanllehy 
va viure noranta-un anys, si no m'equivoco, perla qual no gaire curta vida 
he de refusar, potser amb gosadia, el qualificatiu de "malayanyat". Ad- 
mes en aquesta Academia el 1936, la va presidir des del 1942 al 1954, 
un període incomode, no gens ficil. La  va presidir amb summa dignitat 
i amb discreció, aquesta tal vegada la més rellevant de les moltes qualitats 
o virtuts del Sr. Sanllehy. La discreció i una informació minuciosa són 
manifestes als seus llibres "Notas históricas" i "El tratado de Caitabe- 
Ilota", publicats a Barcelona, el 1941 i el 1943, a la impremta "La Hor- 
miga de Oro". Jo els vaig llegir aleshores, ara els he rellegits i sempre els 
he trobats útils, moderadament amens i profitosos. El marques va pu- 
blicar tambk, el 1933, "La successió de Carles 11". 1 molt més tard, el 
1951, "Los descendientes legitimados de Alfonso el Magnánimo en el 



trono de Nápoles". Desconec aquests estudis, pero no seran de segur in- 
ferior~ als altres esmentats, d'una'noble intenció divulgadora, no pas ori- 
ginal~ treballs d'investigació. 

El Sr. Sanlleby era nét del mític, si no oblidat, senyor Manuel Girona. 
Mentre era bisbe de Barcelona el Dr. Jaume Catala i Albosa, oncle camal 
de la meva hvia paterna, el senyor Girona va pagar, crec que el1 tot sol, 
les obres de la fatxada de la nostra catedral. L'altruista senyor va amollar, 
per a aquella destinació, l'aleshores fabulosa suma de cent mil duros, 
avui quasi el preu d'una dotzena de badalls de gent que s'avorreix, com 
vostks ara. La susdita facana va ser aicada segons projectes i dibuixos del 
segle x v ,  conservats als arxius diocesans. Honesta i glacial, nua (per sort) 
d'adoms i sense Anima (com era inevitable que passés, aquí i arreu, en 
una obra de tal caricter, realitzada a finals del dinou), potser guanyaria 
moltíssim si es treien les figures del Crist i els apbstols de l'entrada central 
i única i eren substituides per d'altres encarregades, per exemple, a en 
Subirachs: recordin Santa María del Camino i Montserrat. Tal volta opi- 
naran vostes que en aquest indret el suggeriment no ve a to. Perb aprofito 
acadkmico-barceloninament l'avinentesa i m'aíiguro, si hi reeixis, que tor- 
narien a resplendir els diners del senyor Girona i abrillantarien de retruc 
la no pretensiosa i estimable obra del seu nét. 

La cadira del qual vinc a ocupar, com he manifestat abans, amb dolor. 
Perque no era jo el cridat a asseure-s'hi, sinó un home jove, savi i bo, 
el Dr. Antoni Comas i Pujol, mort sobtadament, el 1981, als cinquanta 
anys. Ell sí que se la mereixia, i no pas jo. Deixeble de Martí de Riquer, 
la seva bibliograña, només en anunciar-la sense comentaris, m'ompliria 
quartüles diverses, senceres. L'excés de treball el va matar. L'excessiu 
treball, potser amb la mica d'ajut de I'enveja, dels terbols paranys i de la 
ingratitud d'algunes mesquines animetes girades contra ell, que era un 
home modest, franc, Ileial, obert, acollidor, generós, magnhim. Perb Cuna 
banda era molt vulnerable, per escmpolós i tímid, i d'una altra massa 
exigent amb si mateix. Molts el plorem i el plorarem, pero aquest ens 6s 
un magre consol. He dud i t  que renunciava a la tan densa i Uarga enu- 
meració de les seves obres, pero no puc ni dec silenciar, si se'm permet 
la paraula, el magne llibre en el qual estudia i ens explica les Uetres i les 
institucions de cultura del uostre segle XVIII, quart volum (primer de la 
part moderna: n'havia d'escriure dos més) de la mai prou alabada, aplau- 
dida, admirada, monumental "Historia de la Literatura Catalana", diri- 
gida i comencada a publicar, des de l'any 1964, si no m'erro, pel nostre 
President. Com vostks saben, el Dr. Comas, que va ser també un patriota 
cataia sense tara ni por, va aplicar una bona part del capítol tercer de 



l'esmentat volum, de la pagina 76 a la 103, a l'examen dels entrebancs 
i de la feina d'aquesta Academia, al llarg de la dilatada &poca de la seva 
fundació i de la seva caminada dimtre aquell penode, mentre va alenar 
el segle de que allí tracta i es va sentir o prolongar el sen eco. 1, quant 
a la resta del llibre, sols un gran i alhora rigorós patriota com el Dr. Co- 
mas podia treure tant de suc i de bruc al nostre eixarreit segle XVIII, en 
esskncia prim com una orella de gat. 

Com que tothom, amb encert o no, em considera un tetric (i són llb- 
bregues les circumsthcies), crec que aquí, a més de la mort del Dr. Co- 
mas, he de deplorar la del senyor Guillem Díaz-Plaja, el nostre amic, que 
va perthyer a aquesta modelica Institució i a gairebé totes les altres. 
Aquest recent traspis m'obre camí per trasiladar-me al ja ilunya (el cinc 
de gener de 1938, al Brull) de Bartomeu Rosselló i Porcel, en la vida 
civil, i en la literaria, i per sempre més, "B. Rosselló-Pbrcel". Tenia 
vint-i-quatre anys en deixar-nos, era nascut a Ciutat de Mallorca, ñil del 
senyor Vicenc, un probe marxant (em penso) d'exigües mercaderies, i de 
la senyora Francesca, una "dona de sa casa" (de la qual el noi estava 
molt emmarat), i deixeble predilecte de Gabriel Alomar. Els amics li deien 
"Tomeu". Jo, més aviat o gairebé sempre, "Rosselló". Era de constitució 
física fragil, nerviós per herencia materna, de boca grossa i amb facilitat 
riallera, el crani gran, d'estatura mitjana, rossenc i d'ulls blavosos. Portava 
uileres, que "ajudaven" el seu tipus d'inteHectua1. Vivia, a la seva ciutat, 
al carrer de Son Espanyolet, en un barri menestral (jo, pero, no hi vaig 
ser mai). A Barcelona, a la Residencia d'Estudiants. Ens vhem tractar 
molt, perb només a la Universitat i durant el celebre creuer de dbcils es- 
colar~ i professors selectes per la Mediterrhia. Va ser operat d'urgencia 
d'apendicitis, pel Dr. Lloren5 Garcia-Torne1 i de Carrós o Carros, a la 
Creu Roja: allí varern coneixer la seva mare, una doneta desnerida, apo- 
cada, temorega i insignificant. En resum, i parlo amb justesa i amb la 
meva mhxima cordialitat, una magnífica mare. Respecte al pare, va venir 
a Barcelona, acabada la guerra civil, per un pare11 o tres de dies, per 
assabentar-se dels detalls dels últims del seu fill. Diria, perb no ho jura- 
ria, que era un sexagenari fregant la setantena, un illenc de la mena dels 
recelosos, no gens emotiu, amb una autocreen5a de disert, censurat, cir- 
cumspecte i amb molt d'enteniment. Pujava amb satisfacció pel sender 
dels prdspers nous. Acomplida la missió sense tocar el tema sagrat dels 
centims, per les prescrites despeses, se'n va anar, i després un total si- 
lenci: per ell, el seu fill era ben enterrat al precari nínxol on havia anat 
a raure. Sí, un total silenci. Sols sabem que, de la curta familia d'en Rosse- 
116, que tenia un esquerp, inconegut, indiierent gema, en Vicenc, potser 
mestre nacional, no queda ningú. 



El nostre amic era molt simpatic i agradable pero no pas d'una beliesa 
apoHínia, ni de lluny. Era senzill, ingenu, una mica infantil o d'una ado- 
lescencia allargassada. L'atreien les dones joves i boniques, i aixo, gricies 
a Déu, era ben natural, ja em dispensaran, pero el tracte amb elles era 
infinitament més difícil que ara, era ple de destorbs i obstacles. Amb les 
nostres companyes d'estudis hi havia una embridada cordialitat, com si 
ens vigilés de sotami la benkvola imatge de la Divina Pastora. En Rosselló 
era molt bon xicot. En les nostres inacabables converses s'abrandava amb 
freqüencia, pero s'aquietava de seguida i reia: tenia el riure ficil. Tots 
érem aleshores republicans. Ara, en tot el país, sols en som jo i alguna 
molt groguenca i quasi evaporada fotografia, segons el procediment de la 
daguerreotípia, del senyor Estanislau Figueres. En Rosselló se sentia pro- 
letari i es proclamava de la flamarada. Li somreiem, i ni el1 mateix no es 
feia gens de cas. 

En Rosselló va ser un exemplar deixeble dels teatins de Palma i des- 
prés va passar a YInstitut, on va caure sota l'amistosa fenila (i no hi ha, 
en aquesta ocasió, cap coutradiceió en aquests termes) de Gabriel Alomar, 
com ja be dit. Gricies a una minsa beca de la Diputació mallorquina, si 
no m'equivoco, Rosselló va poder seguir a Barcelona els seus estudis uni- 
versitaris i es va graduar en Lletres Romaniques o Modernes (no estic 
segur de la denominació) a comencaments de l'estiu de 1935. L'any an- 
terior va anar a la Universitat estiuenca de Santander, a la Magdalena, on 
va conkixer Unamuno. Em diu en una carta del sis d'agost: "Només 
t'avancaré que avui mati he estat parlant -jo sol- una hora amb l'Una- 
muno, que l'unamuno m'ha parlat -eU sempre, gairebé, és clar!- de 
coses essencials, si, noi, essencials (m'ha parlat d'agricultura, pero ... 1." 
1 mh avail: "Després m'ha llegit versos inkdits: hi sortien Déu, la seva 
dona i -sobretot- ell, el1 amb aquesta formidable i perillosa persona- 
litat. Tot sera bo per més de dues i tres converses." Així, amb aquesta 
encantadora espontaneitat, escrivia i parlava en Rosselló. El vint-i-quatre 
d'octubre m'envia una carta des de Madrid i em dóna la seva adrqa:  
"Escuela Internacional Española", Ricardo Fuente, 5. Tria com a tema 
de la seva tesi doctoral "El estilo de Gracián" i afegeix: "Llarg i difícil. 
Pero, si me'n surto bé, i és probable, tinc molts camins oberts. Ho veig 
clar." 

El vuit de desembre m'escriu: "Deies de l'edició del meu Ilibre. No 
saps com t'agrairia que aixo rutllés. Imagina't. Aquests versos són per 
a mi, a hores d'ara, una angúnia. S6n un passat sense enterrar. Necessito 
publicar-los per comencar YOBRA NOVA. Gairebé no escric per culpa 
Ilur. He comencat un sonet que vol descriure aquesta tortura: 



El vehement silenci que ara em té 
i m'allunya la forca del combat 
em desvetlla a la dura majestat 
de les paraules que demi diré. 

Recordaré els sospirs, els crits, els cants 
d'aquesta desfermada forca muda 
dels records implacables, veu perduda 
en comins angoixosos i llunyans. 

Fins aixo esth sense acabar." 1, que jo sapiga, no ho va pas arrodonir. 
Una Ilhstima. 

Lluita també per decidir el nom del llibre i del seu propi. El divuit 
de mar$ de 1936 vol firmar el Ilibre, que es dira "Fira encesa", RosseUó 
Pdrcel, sense B. ni guió. Pero potser tres dies més tard canvia el títol del 
Ilibre. M'escnu: "Al NiAgara la Fira Encesa! Posem-hi, si et plau, i em 
sembla que sera més del teu gust, Arbre de flames. Va M? Es mBs natural 
(sic), més potent, i no evoca I'Exposició del 88 (jo ja veia la Regent o 
qui sigui a la Barcelona fi de segle). No, no. Arbre de flames. Bs més 
saivatge, bíblic, i jo tinc un gran amor per tota mena de focs. SÓc una 
mica valencia, tracaire, multitudinari, profetic, deskrtic, cridaner, infan- 
tívol. etc." 

Rosselló tenia una molt desvetllada cura dels seus versos. A la ma- 
teka carta m'adverteix: "Per res del món no toquis aalfabegueress. Aques- 
ta r vostra m'horrontza. No m'hi sé avenir. Es un mallorquinisme dels més 
íntims. Més: a Mallorca diem aaufahegueres>. Basti la 1 postissa, que 
aquesta sí és necessina i miUora el so." 1, a pesar d'aquest úitim con- 
cessiu criteri, jo li he respectat "aufahegueres". 

e s  aixi com es fa un poeta. Així i Uegint sense parar. El dinou de 
julio1 de 1935 m'escriu des de Paima: "Del descans de que em parles, 
no hi crec massa. Jo tamhé pensava i creia urgents llargues jagudes mi- 
rant el cel. Pero ja em tens llegint Valéry Larbaud, BeUessort, Montaigne 
i altres individus que no anomenaré. Regirant llibres ve& i torrant-me el 
meuys que puc." La seva darrera carta 6s des de Madrid, del nou de 
maig de 1936. Darrera, em sembla, pero no ho puc assegurar. M'hi diu: 
"La Facultat (6s la de Barcelona), per boca Valbnena (sic), m'ofereix 
una placa d'ajudant per I'any que ve. Que et sembla? En primer Uoc, que 
consti que em sento afalagat. M'ho devien, i ja ho tinc." Pera aquest 
oferiment xoca amb el seu projecte "d'estar dos anys a Madrid". Allí 



tenia la situació econbmica modestament solucionada. Carta des de Pal- 
ma, el primer d'agost de 1935: "Qüestió econbmica per a l'any que ve: 
completament solucionada. Fa uns quants dies he rebut una carta de 
Dámaso Alonso. Una carta gentilíssima, de veres amable. Ha fet gestions 
a Madrid per mi. Estic, de fet, coHocat al uColegio Intemacional~, no d 
que diables 6s aixb, com a professor de llengua i literatura castellana (sic), 
amb un sou de 300 (pessetes) i escaig al mes. Vaig tenir, ja ho suposes, 
una forta alegria. La beca, que esta en perspectiva, i aixb, m'arrodoneixen 
un sou forca regular per mi (sic), proletari, que amb les traduccions que 
em doni la gana de fer m'estabilitzen plenament. Finides, doncs, les meves 
angúnies, que més que tmevess, personals, eren familiars. Em destarota 
més veure la cara de la meva mare, que tremola per la sort filial, que 
aquesta mateixa sort." Per aquel1 temps acomplia un enchrrec de Joan 
Estelrich per a la "Bernat Metge": la traducció de "De suppliciis et de 
signis" de Ciceró. M'escriu: "Has endevinat (no era un logogrif) que tot 
és afer de monei (sic, amb deliberada broma). Lleu sí que no ho és. Greu, 
i molt. La Uauna més gran que he vist. Té la compensació que ningú no 
el Ilegira mai i no podran fer-me'n retret. Perb quina feineta!" He estat 
del tot fidel en la transcripció d'aquests fragments epistolars. He endrecat, 
perb, alguns lleus descuits ortografics i la puntuació i els accents, perqui? 
RosseU6, com era de Ilei, m'escrivia a raig, sense mirar-s'hi. He suprimit 
només un exabmpte, graciós i innocent, perb, avui per avui, no repetible. 

1 així era i així vivia en RosseUó, i'home-xicot que de 1931 a 1937 
ens ha regalat, per sempre, mentre el catali duri, "Inici de campana", 
"L'estiu ple de sedes", "Pluja brodada", "Compliment a Mercedes", 
"Auca", "El captiu", "A Mallorca, durant la guerra civü", "En la meva 
mort" i una trentena (almenys!) de petites meravefies més. Així era i així 
vivia en Rosselió, innovador i ahora tan anelat a la tradició de Maiiorca 
i de l'escola mallorquina, que un bon dia, potser durant l'estiu de 1934, 
em va enviar una oda sifica que, si m'ho permeten, ara els llegiré: 

Sota la blava corba s'incendia 
plena la llum del cel mediterrani. 
Vibra en les altes claredats, augusta, 

?hora en silenci. 

Les fulgideses iremoloses tallen 
a la ribera vives tranrpar2ncies. 
I els verds més calids de la palma triomfen 

vora les ones. 



Ciares pureses, nimbes de fulgincia, 
hdlit de bdlsami, el jardí cisella. 
Urnes de vida, de color i efluvi 

lluen intactes. 

Roses i mirtes en desmm' voltant-lo, 
entre les llums en lluita s'al~a el ritme 
de vella imatge del discdbol, pura 

forca serena. 

Oh be11 misteri de l'hora propícicrl 
El temps trencava la form perfecta. 
Atica imaige rdpida fugia 

d'duries abelles. 

Aquesta oda, potser del tot inconeguda, menyspreada per l'autor, tal 
vegada tdpica pero amb l'esclat i la resplandor d'una vivíssima i acolorida 
llum, I'hauria haguda d'escriure el senyor Gabriel Miró i Ferrer, perta- 
nyent a la nostra Area lingüística, si hagués estat poeta en vers i si n'hagués 
estat capac. 1 en podria estar hen content. 

Com vostks saben, Rosseiló va publicar en vida dos breus recuiis li- 
rics. El primer, "Nou poemes", i aquest és el nombre que conté l'aplec, 
i el segon, "Quadem de sonets", amb ouze poenies i no pas dotze, com 
es va esllavissar, no entenc com, al meu proemi de l'edició a carrec de 
1"'Editorial Moll", sortida el 1975. Just m'acabo d'adonar del disbarat, 
del qual em faig Únic responsable, i en tinc un fort disgust. Mort ja Rosse 
lló, pero dintre I'any 1938, les "Edicions de la Residencia d'Estudiants" 
varen publicar, sense cap intervenció ni esment per la meva banda, la 
seva obra mestra, "Imitació del foc", un títol ignorat per mi i que playa 
tant al Dr. Carles Riba. El llibre em va ser dedicat sencer, per voluntat 
expressa i reiterada d'en Rosselló, segons em va assegurar el seu confi- 
dent de les darreres hores, l'humanista i assagista Eduard Valentí i Fiol, 
que també és mort. Suposo que vostks s'imaginaran la meva complexa 
sorpresa i els meus sentiments. Perquk no he d'ocultar que en Rosselló 
i jo ens haviem distanciat, circumstancialment, forca. "Imitació del foc" 
és dividida en tres parts: "Fira encesa", amb divuit poemes (en cnnjunt, 
els meus predilectes), "Rosa secreta", amb sis, entre els quals "A MaUor- 
ca, durant la guerra civil", el cim de la poesia rosselloniana, i "Arbre de 
flames", amb sis més, entre els quals "El captiu", el preferit de l'autor, 
que se'] dedicava a eil mateix, que mai dels mais no dedicana a ningú, 
com repetidament m'havia &trnat. "Imitació del foc" consta, doncs, de 
trenta poemes. Pero em sembla que cal remarcar que "Fragment al camp", 



"Tragedia spettacolosa" i "El captiu" estan dividits, cada un d'eiis, en 
dues parts, numerades o distingides amb xifres romanes. 

1 ara una seriosa advertencia als erudits. Rosseiió va ser molt precoc. 
Als onze o dotze anys, al colrlegi dels teatins, ja escnvia versos en cas- 
tell.4 i en palmesi, aquests darrers sobre costums i festes locals o nom6s 
de la ciutat: els seus pares n'estaven embadalits, i varen ser els Únics 
poemes que del seu 611 entenien, la bona i pobra gent. Als quinze i als 
setze anys Rosseiió publicava, al peribdic en casteiii "El Día", de la ca- 
pital de la seva illa, set articles sobre "Jovellanos y Mallorca" i vuit sobre 
"El abate Cladera", que el1 sabia qui diantre va ser. Més tard, em penso 
que al mateix diari, una munió d'articles sobre "El periodismo en Ma- 
llorca", que confesso que mai no m'he vist amb inim d'envestir. 1 així 
podria engegar i adobar una extensa Ilista. "Rosselló abans de Rosselló" 
és abundosíssim i atapeidíssim, tant com és de breu el valid i egregi Ros- 
selló. Jo demanaria, si gosava, per al primer, un absolut i piadós oblit. 
Perb els benemerits erudits tencn membria, i no hi ha cap arma defensiva 
ni ofensiva contra aquesta tan excelsa potencia de l'inima. Els demano, 
doncs, la mixima sensibilitat i el respecte mixim. Que tinguin tothora 
present la magistral llic6 donada, analitzant un poema de Rossell6, pel 
Dr. Josep Romeu i Figueras, encara que aprendre aquesta Uic6 es prou 
difícil, perquk l'anomenat, a més de distingidíssim estudiós, és un molt 
exceiient poeta. En tot cas, els marmessors morals (no n'hi ha de legals) 
de Rosselló no estem disposats a facilitar, mai i a ningú, l'accés al coneixe- 
ment de I'obra d'aquell portentós minyonet i incessant treballador pero 
molt immadur adolescent. 

1 expresso de nou, en acabar, la meva gratitud a tots els memhres de 
la "Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona" i, d'una manera es- 
pecial, als Excms. Srs. President i Secretari, que amb tanta comprensió 
m'han fet més ficil aquest acte. Moltes gracies també al Dr. Joan Bas- 
tardas, al Sr. Joan Pemcho i al Dr. Miquel Tarradell, que varen presentar 
la proposta de la meva candidatura, i a vostes, senyores i senyors, que 
amb tanta delicada paciencia m'ban volgut escoltar. Perb no esborrin del 
seu pensament, els ho prego, les clares personalitats del senyor Carles 
Sanllehy i Girona, marques de Caldes de Montbui, del senyor Guillem 
Díaz-Plaja i del doctor Antoni Comas i Pujol. Era aquest darrer el qui 
els havia d'haver parlat, avui o un altre dia, probablement molt abans. 
Demano per a ells un reverenciós, elegant, emocionat silenci. 

SALVADOR ESPRIU 
. . 

Barcelona, agosf de 1984. 



DISCURS DE cONTESTACI~ 

DE 

JOAN BASTARDAS I PARERA 



En bona retbrica els discursos de contestació en la recepció d'un nou 
acadhic  haurien de constar de qnatre parts. En la primera jo hauna 
d'expressar amb mots vehements la satisfacció que sento pel fet d'haver 
estat designat pels meus companys a un tan alt honor com és el de con- 
testar el discurs del senyor Espriu. Certament quan em fou comunicat que 
es faria una proposta en aquest sentit, la cosa em va fer goig; pero vaig 
sentir també un cert temor. Del goig no cal parlar-ne. Allb que em fa por 
és que, desert de seny i de consell, no esberli el carro pel pedregar com, 
diuen, un dia féu 1'Altíssim. 

Després de l'exordi hauria de parlar dels merits del senyor Espriu que 
han fet que 1'Academia volgués que fos un dels seus. Per sort no se'm de- 
mana que faci un assaig o una glossa de la seva obra. Ni seria possible 
fer-ho en pocs minuts ni tal vegada sigui jo entre els acadkmics la per- 
sona més preparada. Així i tot la cosa és ben difícil. Perquk, en encarar-me 
amb la personalitat de Salvador Espriu, de que he de parlar? Del seu ta- 
lent? Del seu art puríssim posat al servei de tot aiib que és noble? He 
d'explicar que ell, Salvador Espriu, és el que els romans anomenaven un 
poeta docte: praestontissimus et doctissirnus poeta, o he de parlar del seu 
dur i esforcat afany en la recerca de l'expressió literaria? Cal que parli de 
la forca del seu verb que exhorta i guia el seu poble, i no diu que és bo 
allb que l'endemi se'ns mostra manifestament dolent? O hauria de parlar 
m6s aviat del seu únic poema que és una llarga i lúcida meditació sobre 
la mort i una reflexió, alhora elegíaca i metafísica, sobre la desolació hu- 
mana i també un clam per la pau entre germans i per la justicia i la Ili- 
bertat? Un sol cant, continu i sense treva, interromput ara per un sar- 
casme greu, adés per una fina ironia sovint impregnada de compassió. No, 



i tampoc no seria possible -i potser ni encertat ni convenient- de reu- 
nir i resumir ara allb que homes savis i pmdents ja han dit sobre I'obra 
d'Espnu. 

Per la meva part no fóra gens assenyat de pretendre parlar aquí dels 
mints de Salvador Espriu. 1 ben mirat abans de parlar dels mkrits d'un 
poeta hauríem d'esbrinar si és veritat alib que diu Plató: que no és per 
un art conscient que parlen els poetes sinó per una forca divina. Natural- 
ment jo filbleg eixut i positivista que sé que res no és donat als mortals 
sense un gran esforc i que pretenc saber que el veritable poeta -no el 
qui juga a ser-ho- és avui més que mai solament aqueli que té coses 
importants a dir i sap dir-les als altres homes bellament, i sap dir-les 
bellament perque n'ha adquidt l'art en un aprenentatge sense treva, no 
puc estar d'acord amb Plató. 1 tanmateix penso que hi ha coses que no es 
poden explicar sense la intervenció d'una forca divina. Vull dir que no 
em sembla que sense la intervenció d'aquesta forca divina pugui ésser 
descrita la desolació del poble amb aquests mots, tan hermiticament dia- 
fans: Les barques de Sinera/ no surten més/ perqui els comim de I'aigua/ 
són fets malbé. 

Rera l'aparent simplicitat d'aquestes paraules s'amaga la forca me- 
ravellosa de la poesia i parlar d'aixb -d'aquesta forca meraveilosa- més 
aviat fa por. Així, més que parlar dels merits prefereixo, doncs, dir alguna 
cosa sobre el gran deute que tots hem contret envers Salvador Espriu. Ara 
penseu, senyores i senyors, que sortira allb que ja sap tothom: que el 
poeta ha viscut per salvar-nos els mots. Sí, és cert i cal parlar-ne, i cal 
parlar-ne precisament perqui tothom ho sap, fins i tot les pedres. Perque 
aquí es produeix una de les més grans meravelles: com ha estat possible 
que el seu art d'elaboració no gens planera, de simbologia complexa i 
d'aHusions recbndites, docte i savi, hagi arribat a l'anima del seu poble 
i i'hagi pogut commoure. Certament per comprendre la poesia no és pas 
necessari entendre-la, com no és necessari entendre Ausias March per 
copsar-ne la seva bellesa. f s per la forca dels mots que el poble comprkn 
el llenguatge enigmatic del profeta que clama, renya i guia. Fa ben poc 
m'han impressionat unes paraules de Giuseppe Ungaretti recollides per 
Josep Mana Castellet, dites fent referencia a la nostra poesia. 1 m'han 
impressionat perqui diuen bellament allb que sent i viu el nostre poble: 
"sense la Uengua" diu Ungaretti "no hi ha poble, no existeix el pais- 
i la llengua són els mots, la paraula dita, cantada"; i afirma també que és 
a través del cant que vam recuperar una patria, i encara que si salvem la 
poesia, el ritme de la llengua (el so de la Ilengua, el ritme del vers, el can- 
tic) res no podrh aniquilar-nos. Certament no esta a l'abast de tothom 



comprendre que tenim una patria que ha estat servada per la forca del 
cantic. 1 gran 6s en aquest sentit el deute que hem contret envers Salvador 
Espriu. Un deute que no seria vergonyós sinó vergonyosíssim si nosaltres 
no el reconeixíem aquí i aquí no el proclamivem. 

En aquest acte cal dir, a més, una altra cosa. Quatre anys enrera el 
senyor Espriu va ésser investit doctor honoris causa de la Universitat de 
Barcelona i des d'avui és membre numerari d'aquesta veila Academia. Si 
ha acceptat d'ésser una cosa i I'altra és, com el1 ha dit en més d'una ocasió, 
perque creu en aquestes institucions i en llurs homes, com hi creia el 
senyor Rubió en circumstincies més deseucoratjadores. Jo m'atreviria a 
dir que hi creu més que molts de nosaltres i voldria que aquesta creen- 
ca seva ens servís d'estímul i ens fes recobrar esperances massa esllan- 
guides. 

En bona retorica la tercera part d'aquest meu discurs de contestació 
hauria d'estar dedicada precisament a contestar el discurs de recepció pro- 
nunciat pel senyor Espriu. Pero jo no crec que sigui menester ni de comen- 
tar-lo, ni de glossar-lo, ni tan sols de Iloar-lo: el discurs el1 tot sol es 
defensa. El que sí que cal és donar-li'n les gricies, perquk ens fa més 
entranyable i més nostra la poesia de Rosselló-Porcel, l'amic tan sovint 
evocat per l'amic: Estimat Rosselló/ si podies/ venir/ amb la barca/ del 
temps/ amb vent/ de llevant. 

Jo no sóc dels qui creuen que les notícies biogrkíiques d'un poeta o el 
saber com era personalment són coses que ajuden ben poc a comprendre 
la seva obra, el fmit de la seva personalitat. Més que quaisevol altra cosa 
a mi m'interessa l'home. Quan llegim un poema de Salvat-Papasseit -per 
posar un exemple extrem-, no és pas el mateix saber o no saber que 
Tautor havia nascut a la Barceloneta i havia guardat fusta al moli. Tor- 
riant al discurs, potser no semblari del tot inoportú que jo hi faci un 
retret: tot ilegint-lo fa la impressió que el seu autor sap moltes més coses 
que les que diu. Les diri  quan li plagui i cregui bo dc fer-ho. Pero en 
voldríem saber més. Si el senyor Espriu m'lio permet l i  diré que en volem 
saber més. Prenent com a motiu de la seva dissertació la inoblidable fi- 
gura de Rosselló, Espriu ha volgut en aquest acte fer un discurs acadk- 
mic. Aio també cal agrair-li, pero no és cap cosa sorprenent pel qui en 
sap la trajectoria universitaria i coneix els projectes que s'estroncaren 
quan foren trencats els camins del mar. Fruit de la seva vocació docent 
i investigadora, jo encara ara, per a la historia del prbxim orient antic, 
consulto un exceilent manual de Salvador Espriu, "llicenciat en Historia 
antiga per la Universitat de Barcelona". Heus ací un tema sobre el qual 



no ein vuil allargar: no fou possible que les generacions més joves gaudis- 
sin del seu mestratge directe a les aules. 

Dit aixb, em resta solament de pronunciar les paraules rituals de ben- 
vinguda. Perb també la cosa m'és entrebancosa. Certament, la satisfacció 
de I'Academia és gran i res no pot enterbolir la nostra alegria. Perb l'ho- 
me no pot sentir-se ni tan sols per un moment felic si no és en com- 
panyia d'aquells que estima. 1 jo avui més que mai enyoro Antoni Comas, 
el nostre Antoni Comas, i penso en el meu antic company de pupitre es- 
colar, Nani Vails, que ara, amb el seu immens somriure, hauria "arrencat 
de fagot i timbales" i "fet el xim-xim condigne". Jo respectuós amb el 
codi acadhmic he de limitar-ine a dir: "Senyor Espriu, benvingut entre 
nosaltres! Per molts anys!" 


