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1. Indagació sobre la poesia per a «ben morir» 

 a. Tragèdia i farsa de la vida 

En aquest assaig que vol ser una aproximació fidedigna i mesurada a les paraules 

poètiques d’Espriu, únics mitjans rotundament vàlids per pretendre una lectura crítica 

del seu pensament religiós, cal que ens dirigim primer enfora, al món, acompanyats per 

la rellevància que el mateix poeta dóna a la visió en la labor poètica: «[Un poeta] veu, 

habitualment, més endins i més enllà que els altres»1. Acudir al món a través dels ulls 

d’Espriu significa resseguir una tendència literària que ha d’encaixar forçosament, per 

les seves característiques consubstancials, en la crisi de la modernitat, que dispersa els 

estils i les formes literàries per tot Europa, i esquerda el glaçat model vuitcentista de la 

novel·la, ja insuficient per allotjar el sentir, sigui crític, líric o místic, d’autors com 

Pirandello, Woolf, Kafka, Unamuno, Borges, Pla o el mateix Espriu2. Una particularitat 

molt rellevant de la seva obra és la reflexió constant que fa sobre el món real, material, 

sensitiu i sofrent, quelcom que ha estat sempre ressenyat pels crítics i per la literatura 

acadèmica3, i això el duu a elaborar diagnòstics sobre el món i el viure en el món que 

estan dominats per un profund pessimisme crític, una actitud de deseiximent i de 

semblant escèptic davant de les misèries d’una realitat farcida de desajustos de tot tipus 

per als quals la sensibilitat d’Espriu és especialment porosa.  

Ja durant la primera meitat dels anys 30, quan Espriu es dóna a conèixer al 

panorama literari amb una prosa d’estil combatiu contra el rigor classicista del 

Noucentisme, trobem en les seves narracions dures referències als paradigmes 

positivistes que són rèmores d’altres temps però que poden ressorgir, des dels racons 

més ombrívols de la incipient i fràgil República, en el marc d’aquests pocs i ambigus 

anys de pau i crisi. Escriu el jove Espriu a Laia. Unes esvanides ombres del nostre mar 

(1931-1932): «La vida tenia aquestes coses. Ens volem enganyar pensant que som els 

amos d’ella, que som lliures. Sí, com el peix dintre les malles»4. En aquesta sentència 

                                                             
1 Joan Colomines, 1963, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), 1995, Enquestes i entrevistes: edició 

crítica i anotada de les enquestes i entrevistes fetes a Salvador Espriu, v. I, Edicions 62 | CDESE, 

Barcelona, p. 23.  
2 Gabriella Gavagnin i Víctor Martínez-Gil, 2013, «Salvador Espriu, narrador» dins Salvador Espriu, 

Prosa narrativa, Edicions 62, Barcelona, p. 12. 
3 Maria Aurèlia Capmany, 1971, Salvador Espriu, Dopesa, Barcelona, p. 41: «Su producción precede 

siempre la magia indefinible de la emoción estética, [...] este gran fabulador no inventa nada. No fabula, 

no imagina, no miente, explica lo que sus ojos, de una acuosidad anormal, han visto». 
4 Salvador Espriu, 2013, Prosa narrativa (Gabriella Gavagnin i Víctor Martínez-Gil editors), Edicions 62, 

Barcelona, p. 144. D’ara endavant, totes les cites a l’obra narrativa d’Espriu seran referenciades des 

d’aquesta edició, i indicades amb el títol PN, el títol de l’obra i el fragment, i la pàgina a continuació. 
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feta encara no amb vint anys, trobem la vitalitat de l’universitari insatisfet, que aprofita 

la narració de les contradiccions i els límits de la humanitat, en el context d’una ruralia 

de costa que beu de Ruyra i Català5, per adreçar un mordaç epitafi a la confiança 

il·lustrada i al pensament acomodat i acrític. Ni la mare, ni l’amic Rosselló-Pòrcel, ni 

tampoc les esperances d’una pàtria cívica i pacífica reguanyada; cap d’aquests elements 

que sempre han estat privilegiats com a catalitzadors específics de la frustració i el 

pessimisme espriuans no són encara morts l’any 1932, però Espriu participa del corrent 

intel·lectual europeu que detecta amb clarividència la disfuncionalitat dels usos moderns 

i el caràcter grotesc d’una vida malviscuda i amarada d’ignorància, ni de bon tros prou 

digna com per ser anomenada tràgica. La narració «Venda i passió de la Melera», 

integrant d’Aspectes. Narracions (1932-1933), segueix exemplificant en el món rural, 

ben conegut per Espriu i quirúrgicament dissecat per les caricaturescos dibuixos del seu 

pare 6 , la banalitat ignota de les maldats humanes a què tots estem exposats. En 

Saragossa desperta ebri i desposseït de les monedes obtingudes a canvi d’entregar la 

seva dona a l’Hereu, i l’acció es resol amb la violència, coherent resposta d’uns 

personatges extremadament matèrics, models de la indigència moderna i testimonis 

patètics de les vides sense atributs de Musil o dels esperpents de Valle-Inclán7: 

–Torna-me-la, torna-me-la, rampinya. Això és abusar. 

–Per què, Saragossa? L’adquisició no va ser establerta a dreta llei? No em va costar 

pistrincs i no te’ls vaig amollar? Deixa, doncs, lliure de polls el caminal i no m’amoïnis 

amb catúfols. 

–Ai, xiules talment com la serp! A què has vingut al meu paratge, verí? T’afigures que 

t’havia de lliurar de franc la senyora? Ni amb un tresor no me la pagues, comptant-te a tu i 

tot d’arròs.8 

Espriu, escrupolós formalista que trasllada a partir de l’any 1934, però sobretot 

arran de la Guerra Civil i la mort de Rosselló, la seva expressió literària de la narració a 

la poesia, és considerat per Molas a les antípodes de poetes com Brossa, tot identificant-

lo com a paradigma de l’ordre en la relació dicotòmica de la literatura europea que 

                                                             
5 Maria Aurèlia Capmany, 1971, op. cit., p. 33; cita del crític literari Rafael Tasis, 1935, «Una visión de 

conjunto en la novela catalana»: «La influencia del Valle Inclán de las Comedias bárbaras y los 

Esperpentos, la de Víctor Català con los Dramas rurales y las Ombrívolas, pesan sobre la inspiración de 

Salvador Espriu y hacen de Laia, como de [...] Aspectos, libros agrios, de un pesimismo violento».  
6 Agustí Pons, 2013, Espriu, transparent, Proa, Barcelona, p. 33. 
7 Maria Isabel Pijoan i Picas, 1986, «Aproximació a la metafísica de Salvador Espriu» dins Lola Badia i 

Josep Massot i Muntaner (editors), Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 209 (nota 4), esmenta que «Valle-Inclán empra 

l’“esperpent” com a eina sociològica; Espriu l’empra com a eina metafísica». Com es pot entendre al curs 

de tota aquesta secció, no creiem que calgui fer una escissió entre ambdós objectius, perfectament 

conjugables a partir de l’insistent i sempre present atracció d’Espriu per les vides i les coses concretes.  
8 PN, Aspectes. Narracions, «Venda i passió de la Melera», p. 207. 
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parteix de la noció de modernitat de Baudelaire9. Si bé és certa l’obsessió espriuana per 

la precisió i la correcció lingüística, a bastament demostrada per la quantitat de revisions 

que fa de la seva obra o les reflexions metalingüístiques que desplega en obres com 

Primera història d’Esther o Les ombres, ja en les narracions dels anys 30 hem de 

reconèixer un distanciament no gens negligible entre l’ordre noucentista i l’ordre 

espriuà, fruit d’uns turments i uns anhels sensiblement diferents als del príncep Josep 

Carner o el pantarca Eugeni d’Ors10, un diagnòstic molt més pròxim a les nocions 

liberals de Gabriel Alomar, mestre de Rosselló-Pòrcel a Ciutat de Mallorca11, sense el 

seu contingut socialista, però fermament decidit a oposar-se a la claudicació positivista12. 

En la dialèctica entre l’ordre i l’aventura que presenta Molas, llavors, trobem en Espriu 

algú que a través de la pulcritud formal dirigeix una mirada desagradosa al món, una 

expressió íntimament connectada a la realitat, i no presa d’un pessimisme còsmic, però 

sí de l’angoixa d’incompleció i mancança de la contingència humana. És clau per als 

nostres propòsits d’entendre com l’esfondrament del món durant la primera meitat del 

segle XX, aquell que havia provocat en Rilke la fruïció arriscada del viure entre 

mancaments: «Hiersein ist herrlich» 13 , alimenta en Espriu, en canvi, a l’elegíaca 

Cementiri de Sinera (1944-1945), un: «No lluito més. Et deixo / el sepulcre vastíssim / 

que fou terra dels pares, / somni, sentit. Em moro, / perquè no sé com viure»14, un 

replegament que Castellet associa prematurament a la teologia negativa i que Capmany 

manté en el pla de la mort civil15, però que al capdavall esdevé part constituent d’un 

procés de reconstrucció de sí des de l’assumpció nua de la davallada absoluta. En 

termes de Zambrano, la construcció i conceptualització de la mort poètica que Espriu 

                                                             
9 Joaquim Molas, 2010, Aproximació a la literatura catalana del segle XX, Base, Barcelona, p. 9. 
10 Pere Lluís Font, 2002, «Filosofia» dins Pere Lluís Font (coordinador), Les idees i els dies. Un segle de 

filosofia i ciències socials als Països Catalans, Proa, Barcelona, p. 26-28. També Maria Aurèlia Capmany, 

1971, op. cit., p. 33 i 34, fa referència a la incomoditat que la proposta estètica d’Espriu podia suscitar «en 

los años en que el horizonte estético remeda la serenidad del Olimpo griego», i també a que, a pesar 

d’aquesta condició, Espriu no va deseixir-se mai del col·lectiu.  
11 Rosa Delor i Muns, 1993a, La mort com a intercanvi simbòlic. Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Salvador 

Espriu: diàleg intertextual (1934-1984), Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 62. 
12 Isidre Molas, 2002, «El liberalisme democràtic de Gabriel Alomar» dins Les arrels teòriques de les 

esquerres catalanes, Edicions 62, Barcelona; recollit per Josep Montserrat Molas i Pompeu Casanovas 

(editors), 2003, Pensament i filosofia a Catalunya, v. I: 1900-1923, INEHCA, Barcelona, p. 81-85. 
13 Rainer Maria Rilke, 1994, Elegías de Duino (bilingüe, intro. i trad. José María Valverde), Lumen, 

Barcelona, p. 68. 
14 Salvador Espriu, 2013, Poesia (Olívia Gassol Bellet editora), Edicions 62, Barcelona, p. 176. D’ara 

endavant, totes les cites a la poesia d’Espriu seran referenciades des d’aquesta edició, i indicades amb el 

títol P, el títol de l’obra i el fragment, i la pàgina a continuació. 
15 Josep Maria Castellet, 1984, Iniciació a la poesia de Salvador Espriu, Edicions 62, Barcelona, p. 46n; i 

Maria Aurèlia Capmany, 1971, op. cit., p. 21. Capmany puntualitza que Espriu «no es un suicida como 

Maiakovsky, como Toller, no hay en él nada de romántico, nada de nihilista». 
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bastirà des de les darreres narracions dels anys 30 i al llarg de tota la seva obra és la 

reacció visceral a una angoixa que no es mou únicament en el pla del desconsol per la 

limitació ètica o gnoseològica humana, sinó que és farcida de catàstrofes ben reals: 

Tal vez sea algo arbitrario, pero parece existir una correlación profunda entre angustia y 

sistema, como si el sistema fuese la forma de la angustia al querer salir de sí, la forma que 

adopta un pensamiento angustiado al querer afirmarse y establecerse sobre todo. Último y 

decisivo esfuerzo de un ser náufrago en la nada que sólo cuenta consigo. Y como no ha 

tenido nada a qué agarrarse, como solamente consigo mismo contaba se dedicó a construir, 

a edificar algo cerrado, absoluto, resistente16. 

Allò que als anys 30 era un diagnòstic descarnat sobre un món displicent canvia de 

forma amb l’adveniment de la Guerra Civil, que trunca la carrera universitària d’Espriu, 

i amb la mort de l’amic Rosselló, l’any 1938; però la consciència de la necessitat i la 

possibilitat de la renaixença col·lectiva no desapareix mai en la seva obra, així com 

tampoc les dures referències al món en pena17. Tanmateix, el camí que pren Espriu a 

partir de la dècada dels 40, particular però mai no distanciat del concret, de les confuses 

i incomprensibles coses, de la matèrica condició de l’existència, es recargola en una 

espiral en què predominen la reflexió sobre la mort, la fragmentació i dissolució del jo, 

l’errància i la desempara. El col·lapse de l’exterior és el punt de partida, el turment 

cabdal que situa la veu poètica d’Espriu en un no-res voraç, sotjador i anihilador, 

cristal·litzat en la figura recurrent del drapaire, per exemple, al Llibre de Sinera (1959-

1962): «S’atansa per la fosca del camí / remor de campaneta la ning-ning. / Arrossega 

basarda de nit, / desvetllava la fressa dels grills»18. Així, l’any 1968, a l’«Aproximació, 

tal vegada el·líptica, a l’art de Pla Narbona», l’alter ego espriuà per antonomàsia, Salom, 

que és el fruit de l’esforç de depuració i individuació de la seva identitat poètica 

mutilada19, és definit com a «simultàniament assassinat pels dos bàndols en pugna quan 

tot just encetàvem la passada guerra civil»20. 

                                                             
16 María Zambrano, 1993, Filosofía y poesía, Fondo de Cultura Económica de México, Barcelona, p. 87. 
17 Maria Aurèlia Capmany, 1971, op. cit., p. 37. 
18 P, Llibre de Sinera, «III», p. 392. 
19 Rosa Delor i Muns, 2014, La Càbala i Espriu. Una poètica de la llum, Balasch, Barcelona, p. 62 i 63. 

Delor veu en aquest procés d’individuació l’esforç d’alliberament de sí mateix, en termes de la psicologia 

profunda de Carl Gustav Jung, tot recolzant el seu convenciment en els esments de tal teoria que Espriu fa 

en un seguit de cartes intercanviades amb Francesc Broggi. 
20 PN, Proses disperses, «Aproximació, tal vegada el·líptica, a l’art de Pla Narbona», p. 765. 



7 

 

En aquesta mateixa narració, a més de reflectir-s’hi la mort de Salom, deformació 

del mot hebreu per a ‘pau’ i inversió del segon cognom de la mare, Molas21; s’hi 

recorda l’extermini d’un dels escassos brins de llum de la «petita pàtria»22 de Sinera, 

l’esperit poètic reformador que esdevé un ‘arbre nu’: «Cap orella no recull avui la fina 

prometença de la terra. La font ha emmudit i ara es glaçava, perquè totes les roses són 

mortes. No hi ha un sol camí que redimeixi la solitud dels arbres nus»23. Delor destaca 

que la nuesa dels arbres, símbols de l’individu i del col·lectiu, també de la terra sofrent, 

és el símbol de l’exposició idiopàtica, de la despossessió forçosa, de la guerra en el seu 

sentit universal24. La crítica ferotge a la nocivitat dels temps moderns és amarada de 

tragèdia, i aquest mateix trànsit d’Espriu es fa evident en posar en contrast les versions 

de Fedra (gener-febrer de 1937) i d’Antígona (1939, revisada el 1947 i fixada entre 

1964 i 1967). La mordacitat analítica és característica cabdal de la primera, i deforma 

grotescament els personatges de la tradició clàssica, com Teseu Orfila, pagès, prototip 

d’home sense atributs, propi del segle XX
25 , per presentar la tragèdia sub specie 

temporis nostri; mentre que a Antígona l’element grotesc resta en segon pla i és 

concentrat en Eumolp, alter ego d’Espriu i desoïda veu de la frustració i dels 

mancaments, ja que el que predomina és la llangor i la fatalitat patètica d’unes vides de 

farsa, ignorants i inconscients, sobtadament llençades a l’escenari de la més crua 

tragèdia: la guerra fratricida. Per això, «al fons de l’infern dels malsons de Salom»26, el 

món està poblat per una successió de grotescos personatges que discuteixen 

eixorcament «sobre temes més aviat prohibits d’exegesi bíblica», o que esmenten sense 

venir a tomb «Is., XXXIV, 14» o «Eurip., ap. Diod. XX, 41, 6», mentre els «saltimbanquis 

d’inexpressives cares mongoloides juguen, lúbrics i estults, amb els cossos fofos, els 

combinen, els barregen, escamotegen cartes, cordes, ferros, alirets i natges»27. 

                                                             
21 Denise Boyer, 1981, «La figure de Salom dans l’œuvre de Salvador Espriu» dins Iberica III. Cahiers 

ibériques et ibéro-américains de l’Université de Paris-Sorbonne, París, p. 33-40.  
22 P, Cementiri de Sinera, «II», p. 165. «Petita pàtria» que a Joan R. Veny-Mesquida (editor), a Salvador 

Espriu, 1996, Cementiri de Sinera ; Les hores ; Mrs. Death, Edicions 62 | CDESE, Barcelona, p. 10n, és 

relacionada amb l’element de familiaritat i de convergència espai-temps de l’innocent ideal perdut. 
23 PN, Petites proses blanques (1934-1937), «Arbres nus», p. 485.  
24 Agustí Pons, 2013, op. cit., p. 195, remet a Rosa M. Delor i Muns, 1993b, Salvador Espriu, els anys 

d’aprenentatge. 1929-1943, Edicions 62, Barcelona, p. 312. 
25 Joaquim Molas, 1964 (abril), «La poesia de Salvador Espriu» dins Serra d’Or, n. 4, p. 43. Miquel Edo, 

a Salvador Espriu, 2003, Fedra ; Una altra Fedra, si us plau (Miquel Edo i Julià editor), Edicions 62 | 

CDESE, Barcelona, p. XXXVII, destaca que el barroquisme assolit a Fedra és un signe clar de l’assumpció 

plena del fracàs de la modernitat, i de la vacuïtat resultant de les aparences de compleció. 
26 PN, Proses disperses, «Aproximació, tal vegada el·líptica, a l’art de Pla Narbona», p. 767. 
27 Op. cit., p. 768 i 769. 
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El món del circ, deformat i lànguid, apareix també a «Perquè miris després aquests 

saltimbanquis», «Fira encesa» o «L’ós Nicolau», tots tres poemes pertanyents al gran 

poemari Les cançons d’Ariadna (1934-1980), eix vertebrador de l’obra d’Espriu on 

podem veure com la deformitat grotesca no és res que desaparegui amb la immersió de 

l’autor en la forma poètica, sinó que segueix conservant el mateix sentit de compassió 

per una col·lectivitat perduda i, per reblar el sentit desesperançador del fet, potser mai 

no guanyada o posseïda en plenes condicions. L’ós Nicolau és ara objecte d’espectacle, 

«orb i semiparalític», però tanmateix recorda un passat de calma, és «serè filòsof» des 

de les catacumbes d’una vida que no és vida, sinó llastimosa mancança: «Roda, roda, 

maleït, / fins que caiguis sense forces. / Aleshores, a dormir»28. L’obra d’Espriu és 

sensible de cap a cap a aquesta trista condició perquè l’assumeix com a pròpia. La veu 

poètica que trobem en els seus cicles poètics, com hem apuntat prèviament amb la 

referència a Zambrano, explora un sistema en espiral de davallada fins al fons de 

l’enigma de sí mateixa, un laberint cretenc encapçalat per la cèlebre sentència dèlfica, 

però en el context d’una incapacitant farsa i tragèdia de la vida. Aquests elements 

emplacen l’abismal dificultat del repte no en la coneixença de les possibilitats de sí 

mateix, sinó en la possibilitat mateixa de tal coneixença. 

 b. Una obra projectada cap a la fi 

La mort és l’origen inconegut de l’angoixa del viure, impossible de conèixer de 

primera mà, indeterminada però indefectiblement certa. Ortega entén l’ésser humà com 

a involuntàriament desprès en la vida, sol davant del temor, i, per tant, responsable del 

propi futur, exposat al repte del propi viure29, en un component titellaire i barroc de la 

seva filosofia a què Espriu és especialment obert, com en són exemples Primera 

història d’Esther (1947-1948)30 o «Tarot per a algun titella del teatre d’Alfaranja», on la 

incapacitat i inconsciència dels personatges és molt rellevant i interpel·la lectors i 

espectadors amb unes preguntes de caràcter ètic però que alhora disposen l’obra 

espriuana a l’assumpció d’un horitzó religiós: «com viure?»; i, encara més: «pot l’ésser 

                                                             
28 P, Les cançons d’Ariadna, «L’ós Nicolau», p. 62 i 63. 
29 José Ortega y Gasset, 1988, El tema de nuestro tiempo (Manuel Granell introducció), Espasa Calpe, 

Madrid, p. 119: «El hombre de Occidente padece una radical desorientación, porque no sabe hacia qué 

estrellas vivir». 
30 Salvador Espriu, 1948, Primera història d’Esther. Improvisació per a titelles, Aymà, Barcelona, p. 13: 

«Els ninots parlaran i ballaran, moguts per la misteriosa traça d’Eleuteri, el fill de la Marieta»; i també p. 

77: «Als dits d’Eleuteri, els putxinel·lis acoten el cap, a manera de salutació cortesa, i abandonen l’escena 

per jeure, al fons de la capsa, en una barreja immòbil». Tot Primera història d’Esther és una 

representació teatral bíblica que integra l’èpica veterotestamentària amb el grotesc. 
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humà trobar resposta a la pregunta sobre com viure?». La llibertat no és sinó llibertat 

frustrada, llibertat mutilada, en les obres d’Espriu, en assumpció experiencial del 

desastre absolut a què la llibertat i la raó poden conduir. No obstant, aquesta és una 

noció de llibertat que també trobem a Heidegger, que només considera veritable vida 

aquella existència arriscada, és a dir, immersa en la incertesa i el perill propi de qui és 

obert al món, no predeterminat. Per al filòsof alemany la vida impròpia és aquella que 

no assumeix, a través de l’angoixa de finitud i mort, la contingència existencial, i enlloc 

d’això es resguarda en la banalitat o en dogmatismes eixorcs, on les eleccions no són 

lliures perquè no parteixen de la propietat del viure 

arriscat31. Espriu s’expressa de forma similar a La pell 

de brau (1957-1958): «Has dit vida, has dit risc, / i 

repeties el mateix amb dos inútils mots»32, i fa palesa la 

desempara que caracteritza el trànsit del col·lectiu a 

Sepharad. També a «Dansa grotesca de la Mort» és 

present aquesta desesperança33. Les cançons d’Ariadna, 

on podem trobar aquest poema, incorporen i integren a 

una poesia ja fortament marcada per la reflexió sobre la 

mort tots els elements de la narrativa de preguerra, com 

les situacions i els personatges grotescos («l’estalviaire 

brivalla: / “Malaguanyada mortalla”!»); l’espectacle 

teatral del món («Vetllen nyau-nyaus la sucalla»); i la 

mordaç sàtira enaltidora de la buidor patètica de la contemporaneïtat («Clapes de sol. 

Requincalla / de falsos plors, foc de palla»)34. Tal com assenyala sàviament Fuster35, i 

                                                             
31 Martin Heidegger, 1996, «¿Y para qué poetas?» dins Caminos de bosque (Helena Cortés i Arturo Leyte 

traductors), Alianza, Madrid, p. 260: «La gravedad de las fuerzas puras, el centro inaudito, la pura 

percepción, la completa percepción, la plena naturaleza, la vida, el riesgo, son lo mismo». 
32 P, La pell de brau, XLVIII, p. 373. Rosa Delor, 2014, op. cit., p. 22, reclama atenció sobre aquest parell 

de versos per exemplificar el seu exercici de reconstrucció de la numerologia cabalística oculta en l’obra 

d’Espriu, i en aquest cas vincula els dos mots amb la mà de Jahvé com a constituent del risc vital. Una 

lectura filosòfica postmoderna sobre la sentència, en canvi, pot recórrer a l’esfondrament de la teologia 

ontometafísica per interpretar el risc de viure en solitud, sense certeses predeterminades.  
33 Olívia Gassol Bellet (editora), 2013, «Salvador Espriu, poeta» dins Salvador Espriu, Poesia, Edicions 

62, Barcelona, p. 12, fa referència a aquest poema, escrit el 1934, com a exemple de la transició d’Espriu 

des de l’expressionisme narratiu fins a la prosa poètica «íntima, estilística i essencialment simbòlica».  
34 Ferran Carbó i Vicent Simbor, 2005, Literatura catalana del siglo XX, Síntesis, Madrid, p. 197. Aquests 

dos autors també conceben Les cançons d’Ariadna com el pilar a l’entorn de què la resta d’obres d’Espriu 

dialoguen, però circumscriuen la relació intertextual a la recurrència del tema de la mort. Contràriament, 

una obra com Mrs. Death (1945-1951), de què assenyalen amb precisió que desplega «un universo 

caracterizado por la concepción barroca del mundo como teatro, donde los seres humanos son títeres 

grotescos movidos por alguien a quien le piden cansados el final y la muerte», és l’exemple perfecte de 

l’estabilitat expressiva d’Espriu abans i després de la guerra. 
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convé recollir aquí, el lloc comú en què s’ha convertit l’associació de l’obra d’Espriu 

posterior a la guerra amb una meditació constant i obsessiva de la mort ha de ser matisat 

per poder ser entès. Així com la mort és ja present i adreçada a El doctor Rip, on s’hi 

diu: «No l’oblit, que havia encalçat i sempre hauré d’encalçar en una cursa anguniosa, 

sinó la buidor de no ser, el no-res»36; i també a Aspectes o a Ariadna al laberint grotesc; 

el component grotesc de la poesia d’Espriu, deformador de la realitat, o, potser, més 

aviat atent i sensible a una realitat deformada, no desapareix en la seva obra posterior, 

sinó que queda fermament vinculat al patètic viure humà. En paraules del mateix Fuster: 

«la “vida”, amb les seves diverses seduccions, amb els seus interessos immediats, no és 

més que “vana agitació”, un vertader “laberint grotesc”»37. Arran d’això, fins i tot a El 

caminant i el mur (1951-1953) l’obra que acumula una major densitat simbòlica en els 

seus passos vers la sensació i la comprensió de la mort, hi podem trobar poemes com 

«Sí a la cendra», on un absolut inconegut, amb autoritat per revelar el futur de dissort de 

la veu poètica, llista tots els mancaments que li han de venir a aquesta en la mort, i 

només rep com a resposta: «‒Per què tantes paraules / per al meu cansament?»38. És una 

fatigada resposta, depurat i mesurat patetisme hereu de la frustració que abans suscitava 

mordacitat i ara davalla fins al fons de la misèria no d’altri, sinó pròpia39. S’hi mostra un 

anhel no de paraules, que jutja eixorques, sobredimensionades, com conceptes 

incapaços de cloure en sí el dolor real; però sí un anhel que en el poema següent, 

«Thànatos», es qüestiona a sí mateix per acabar admetent el desig d’una mort pròpia: 

«Quan arribis, si et sento, / hauré de saludar-te / amb un gran crit. Car moro / sense cap 

saviesa, / però molt ric de passos / de perdut vianant»40. 

Si tornem enrere, a «Dansa grotesca de la mort», podrem indagar en l’arrel d’aquest 

anhel, però a partir d’una relació amb la mort diametralment oposada a la que es 

                                                                                                                                                                                   
35 Joan Fuster, 1972, Literatura catalana contemporània, Curial, Barcelona, p. 348 i 349. 
36 PN, El doctor Rip, p. 63. La idea d’un mateix ja es mostra aquí incomprensible; la fluïdesa de la 

identitat no pot ser dissociada del «no sé com viure» de Cementiri de Sinera. No hi ha cap certesa, per a 

una ment docta o pretesament lúcida, sinó sols el buit sorgit del cicló de la modernitat, quelcom que el 

doctor Rip sent en morir. 
37 Joan Fuster, 1972, op. cit., p. 349. Miquel Pérez Escalera, 2005, «Els usos del grotesc a Ariadna al 

laberint grotesc» dins Víctor Martínez-Gil i Laia Noguera (editors), Si de nou voleu passar. I Simposi 

Internacional Salvador Espriu, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 173: «El laberint fa 

referència al món grotesc de la ficció, però també al laberint del nostre món, aquest món en constant 

moviment on és impossible tornar enrere per corregir una coma o un error». 
38 P, El caminant i el mur. I – Les ombres, el riu, el somni perdut, «Sí a la cendra», p. 264. 
39 Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 138, esmenta l’«angoixa permanent i una lluita constant» d’Espriu 

contra la malaltia i la mort que, de ben petit, li arravataren germans i estigueren a punt de consumir-lo a 

ell. Delor reconeix la constància i la intimitat amb què el grotesc i la mort reapareixen en la seva obra, i 

ho anomena «una altra forma de teràpia». 
40 P, El caminant i el mur. I – Les ombres, el riu, el somni perdut, «Thànatos», p. 264 i 265. 
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desplega a El caminant i el mur. «A l’ull obert la claror / s’ha congelat en grisalla», 

llegim, i en la indeterminació del singular «ull obert» podem palpar la frustració de les 

expectatives amb una mort sobtada, no volguda sinó trobada, prematura i no llaurada, 

com també ocorre en la ja esmentada assumpció de la mort a Cementiri de Sinera. No 

obstant, la «grisalla» incapacitant no se circumscriu aquí a la veu poètica, sinó que té un 

abast més enllà de sí, col·lectiu, ja que la mort acostuma a ser sentida i expressada com 

a espectacle agònic d’un món fracassat, a més de com a la més íntima reflexió sobre el 

deixar de ser41. La mort és, en altres paraules, l’element primordial de relació entre el 

viure i el risc, des del moment en què la veu poètica sent que el que hom recorre en un 

trànsit indefugible fins la fi és un camí entre el «dolor», la «claror» congelada, la 

«remor / de foscos mots» i la «buidor».  

En altres paraules, l’angoixa desdramatitzada, l’aflicció no conceptualitzada sinó 

sentida, la certesa incerta d’un morir, i, sobretot, de la possibilitat i proximitat d’un 

morir impropi, reclouen la veu poètica expressada a Cementiri de Sinera en una 

immobilitat solipsista, un no viure, a resguard de la pàtria, endins i no enfora, on es 

difuminen els camins i es posa en parèntesi la lluita, l’esforç i el risc42. La veu poètica 

de Cementiri de Sinera decideix morir, incapaç de saber com viure; i és en aquesta 

insuficiència del viure, en aquesta desempara de les possibilitats davant la contingència, 

que l’existència és duta a un nou horitzó de desig més enllà de l’«écran du monde»43, en 

mots de Jean-Yves Lacoste. A Experiénce et absolu, el filòsof francès detalla que la 

dansa, el gest o la coreografia litúrgics poden contribuir a la suspensió de chronos i a 

una certa aproximació a kairós, però que la litúrgia no permet elaborar una imatge de la 

mort, recordem-ho, incerta certesa de la contingència humana; però sí la introducció 

d’una nova dimensió o perspectiva, de l’inderweltsein a l’être-en-face- o -vers-Dieu44. 

Viure en la litúrgia significa, llavors, transitar en el límit, en la negació de la lògica 

topològica i en l’afirmació de l’obertura del desig, de l’anhel de la presència de Déu45. 

                                                             
41 Joan Fuster, 1972, ibid. 
42 Joan R. Veny-Mesquida, 1996, op. cit., p. 47. Pot ser clarificadora la perspectiva de Søren Kierkegaard, 

2015, «El reflejo de lo trágico en la Antigüedad sobre lo trágico en la Edad Moderna» dins Pasión 

femenina (traducció Victoria Alonso i Rodrigo Crespo), Taurus, Barcelona, p. 106: «La angustia 

constituye la fuerza del movimiento, mediante el cual la aflicción se incrusta en el corazón de uno». 
43 Jean-Yves Lacoste, 1994, Experiénce et Absolu, Presses Universitaires de France, París, p. 50. 
44 Op. cit., p. 45-48. 
45 Op. cit., p. 54. La definició de religió que proposa Lluís Duch, 1997, Antropologia de la religió, 

Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 91, també reconeix en l’insadollable recerca de l’eternitat des de la 

contingència humana un projecte dinàmic de qüestió i posada en crisi de les preguntes fundacionals, 

caràcter compartit per la poesia d’Espriu. 
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Un passeig pels carrers i els rials del món clos a Sinera serveix a la veu poètica de 

Cementiri de Sinera per sentir que «el sol no pot estendre, / per als ulls cecs, / domassos 

de les festes / damunt el gel»46, i que la pluja i el mal temps allunyen de tot abast la 

possibilitat de «penetrar les difícils presons de llum»47. Dolor i opressió són la mateixa 

cosa, però la presó-angoixa no provoca aquí una reacció pròpia dels alts sistemes de la 

filosofia positiva, conseqüentment amb les paraules ja destacades de Zambrano, sinó un 

replegament endins, fora del chronos que es marceix48. Si hi ha en aquest replegament 

algun rastre de recerca d’una nova dimensió alternativa a la del temps i l’espai 

fracassats de l’exterior, no és en cap cas una recerca que condueixi enllà, sinó que és un 

exercici de suspensió de l’inderweltsein en favor d’un aprofundiment en l’inquietant 

enigma que suposa un mateix, un ser-davant-de-sí.  

«M’encerclen / blanques parets, pau alta / i bona ran dels arbres, / sota la pols i 

l’ombra»49, s’expressa la veu poètica a les acaballes del poemari, i fa patent el diàleg 

entre l’exterior i l’interior que estableixen els carrers i els rials de Sinera, i també la 

claror momentània i la tenebra inexorable, amb el mur blanc i els xiprers, «sota la pols i 

l’ombra», a recer del viure arriscat50. Endins de sí troba silenci, i sent: «aquesta pau és 

meva, / i Déu em vetlla»51. Arriben a l’ensems la propietat i la divinitat, l’àncora i el 

primer besllum d’un nou fer. Si el ser-davant-de-sí és per a Espriu, o per a la seva 

expressió poètica, un ser-davant-de- o -vers-Déu, encara és d’hora per afirmar-ho, però 

podem advertir que el seu és un desplaçament a l’ull del cicló, una reacció a la derrota i 

un anhel de pau que, en els dos darrers poemes de Cementiri de Sinera ja es difon a un 

tu encara privat de Déu. Nogensmenys, la cita que obre Les hores (que consta de vint-i-

vuit poemes el 1952, escrits en diverses fases des de finals anys 30, i és ampliat a 

quaranta entre l’abril i el novembre de 195452) prové de la Comedia de Dante: «Non so 

chi sia, ma so ch’ei non è solo» (Purgatori, XIV, 4), de boca d’una ànima envejosa de qui 

                                                             
46 P, Cementiri de Sinera, «VI», p. 167. 
47 Op. cit., «VIII», p. 168.  
48 Joan R. Veny-Mesquida, 1996, op. cit., p. 21n. 
49 P, Cementiri de Sinera, «XXVII», p. 176. 
50 Cf. Antoni Vilanova, 1985, «El símbol del mur a la poesia de Salvador Espriu» dins DDAA, Homenatge 

a Antoni Comas «in memoriam», Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 573. 
51 Op. cit., «XVIII», p. 176. 
52 Olívia Gassol Bellet, 2013, op. cit., p. 14 i 15. L’ampliació es fa «amb l’objectiu de dotar de sentit 

orgànic tot el cicle, un tret central de la poesia simbolista». Així, de l’anomenat cicle «del jo» o «de la 

mort», la fixació final de 1955 és la següent: «30 poemes Cementiri de Sinera, 44 Les hores, 40 Mrs. 

Death, 44 El caminant i el mur i 30 Final del laberint». Per a la relació d’aquests nombres amb 

referències bíbliques com els 30 anys de David i Crist a l’inici del seu regne i prèdica, respectivament; o 

els 40 dies i 40 nits del diluvi o del retir al desert de Crist, i totes les relacions numerològiques amb la 

vida i l’obra d’Espriu, cf. Rosa Delor, 2014, op. cit., p. 329-332. 
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entra al Purgatori amb els ulls oberts53. La cita és emprada com a referència per a tot 

allò que acompanya la veu poètica en el trànsit endins que és la mort: el record de 

l’amic, de la mare i de la seva identitat esquinçada per la guerra. 

Deturem-nos ara, en l’aspecte del record. La identitat és material, temps històric i 

objecte de la memòria, facultat humana a què recorre freqüentment Espriu, i que 

il·lustra a la perfecció la projecció vers la fi d’una obra com la d’Espriu. La memòria és 

una via d’accés i de fuga del temps, i, com hem vist, acompanya la veu poètica 

davallada en l’anhel de mort a Cementiri de Sinera. És una pràctica que funciona de 

«ritual religiós, únic element que permet aturar el 

temps»54. Aturar el temps no vol dir, però, oposar-se o 

rebel·lar-se contra la mort segura, sinó ben al contrari, 

obrir un espai poètic elegíac que és projecta vers la mort 

de Rosselló, d’Escolàstica Castelló i Molas o de Salom. 

L’elegia espriuana no combat el temps, sinó que 

contribueix a la meditació sobre la mort, n’és part 

constituent perquè projecta la veu poètica cap a la fi de la 

vida, l’acosta per un camí difícil a l’escrutini del dolor. 

Aquesta constatació és particularment explicitada al poema «En la teva mort» 55 , 

pertanyent a la primera secció de Les hores: «I. Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-I-

1938)». Els mancaments són assumits a partir de la pèrdua, i l’exercici del record es 

demostra fugaç i, a la fi, truncat. A «Record de Palma», integrant de Les cançons 

d’Ariadna, la mort de l’amic Rosselló-Pòrcel, símbol de l’alteritat pròxima a un mateix, 

és dolor cristal·litzat, causa de l’esquinçament de l’«or» i l’«esperança»56. Tanmateix, 

els records a què Espriu recorre freqüentment, potser per destacar-ne la dificultat 

d’accés endemig de la vida incomprensible, o potser per fondre les nocions hel·lena, 

                                                             
53 Giulia Lanciani, 1979, «Salvador Espriu da “Les cançons d’Ariadna” a “Setmana Santa” dins DDAA, 

Estudis Universitaris Catalans, v. XXIII, Curial, Barcelona, p. 366 i 367. Espriu mateix diu a Manuel del 

Arco, 1995, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), op. cit., p. 115, que el seu respecte envers la 

humanitat prové d’aquesta consciència tràgica de la mort, una compassiva perspectiva d’unitat entre el jo 

i el tu gràcies a la idèntica angoixa d’ambdós davant la mort. 
54 Rosa Delor i Muns, 1993a, op. cit., p. 137.  
55 P, Les hores, «I. Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-I-1938) – En la teva mort», p. 188. 
56 P, Les cançons d’Ariadna, «Record de Palma», p. 126-127. Com diu Maria Isabel Pijoan i Picas, 1992, 

Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel en llunyanies de foc i de llum, Abadia de Montserrat, 

Barcelona, p. 64: «La mort interioritzada és ambivalent, doncs: pot ésser rostre terrible i mare, pau i 

petrificació». 
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judaica i cristiana de la memòria57, té una potència excelsa d’evocació de la mort, i, com 

a tal, exerceix una escletxa de pau en el chronos, que a la fi és capaç de deseixir-se’n: 

«Oblido dolçament les ones i les hores, / i la por de morir m’esdevé una tranquil·la / 

mirada de caminant molt cansat a la porta / de l’hostal silenciós i càlid de la nit»58. 

A mode de recapitulació, cal que establim una important analogia entre «aquesta 

pau és meva» de Cementiri de Sinera i la «tranquil·la / mirada de caminant» de Les 

hores, perquè en ambdós fragments trobem respostes poètiques de tranquil·litat davant 

la mort. Aquest petitíssim grapat de versos constitueix un exemple perfecte de la 

projecció vers la mort que desplega Espriu en el cor de la seva poesia, una projecció que 

en cap cas és combat, sinó precisament clam d’harmonia davant del turment sobtat, i 

retorn endins com a mode de salvació de les contradiccions, el dolor i la frustració de 

l’inderweltsein. Comencem a intuir que la relació que estableix l’expressió poètica 

d’Espriu amb la mort té molt a veure amb la tria o abraçada d’un camí, i que el propi 

caminar vers la mort és l’important, a jutjar per l’obertura d’espais kenòtics de reflexió 

sobre la propietat i la impropietat, sobre la necessitat i la llibertat. És necessari que 

perfilem de quina forma aquesta projecció s’articula al llarg de les obres d’Espriu, des 

de la més íntima aproximació a l’anhel de mort de Cementiri de Sinera, ja tractada, fins 

l’anomenat ‘cicle de la col·lectivitat’, endegat amb La pell de brau. 

c. Fecunditat o eixorquia de la mort 

L’aproximació a l’esdevenir de la mort és recerca, camí i anhel d’harmonia i unitat; 

un anhel que emana d’endins, que és forçat per l’insuportable defora, i que penetra altre 

cop endins. Evidentment, no és en una mort cronològica la que dóna una «pau 

guanyada» a Espriu; és una mort poètica, però tampoc un artifici manierista, sinó una 

exploració de les possibilitats trobades en una nova perspectiva que no escindeixi del 

viure el morir amb agònica inconsciència. A «Les paraules», poema inclòs a Mrs. Death 

(1945-1951), «hi ha tristesa»59 darrere dels mots, que són associats amb la devastació i 

la incapacitat amb què han estat malèvola o inconscientment manipulades. El poeta 

                                                             
57 Rosa Delor i Muns, 1993a, op. cit., p. 139. A saber, «el poeta com un vident dels temps passats 

(Grècia), més la memòria al servei de la identitat del poble (Israel), més la memòria com a culte als morts 

(cristianisme)». 
58 P, Les hores, «III. Recordant allunyadament Salom (18-VII-1936) – Perquè l’entonis amb compassiu 

amor», p. 211. A «Port de retorn» es destaca la diferència entre la solitud guanyada en la mort pròpia i 

l’abisme que suposa naufragar en el port del temps, una mort no caminada. Cf. Joan R. Veny-Mesquida, 

1996, op. cit., p. 75n. 
59 P, Mrs. Death, «Les paraules», p. 245. 
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també empra paraules, i tem caure en el mateix parany tot i haver endegat un camí de 

reflexió que l’acosta a la pròpia mort. Només «amb ulls ja buits» poden advertir-se 

«ferida porcellana, / nocturna seda», és a dir, fragilíssims brins de veritat de les coses, 

mentre que «veus d’oblidats, intacte / vidre vell de paraules» és esquinçat tan bon punt 

s’advenen60. El dolor, per tant, i també el fracàs, formen part del camí triat en l’obertura 

de la meditació i la solitud. Al següent poema de Mrs. Death, «Parca», el ser tan sols 

humà és identificat amb una ferida61, mancament i alhora sentit, sentit de la vida que, no 

obstant, és buidat pels «vells ecos / de respostes», vies afirmatives que són tan sols 

distraccions d’un camí que és sentit com a veritable: «On, per què? No sabria / dir-m’ho 

mai, però sento / com aquells dits em filen, / enllà de mars, d’escuma / d’estranys 

somnis, un únic / camí sense fugida»62. A l’Evocació de Rosselló-Pòrcel (1957), tribut a 

l’amic i a la seva poesia, Espriu reconeix que el seu consol poètic rau en l’exercici 

constant de l’actualització de la consciència de la certesa imminent de la mort63. Les 

paraules de l’autor orienten aquesta interpretació sobre la seva obra, però 

empal·lideixen davant els seus propis versos, o, en aquest cas, la prosa de «Moira», una 

de les narracions més inquietants de Les roques i el mar, el blau (1975), on desplega 

unes concises imatges poètiques a partir del retaule mític hel·lè: «És probable que la 

Moira existeixi des dels orígens, darrera el Caos, possibilitant i potser exigint, per la 

seva intrínseca autoritat, que el Caos adquirís a poc a poc estabilitat i forma»; i també: 

«Acota el cap davant la Moira, però no perdis el temps a dirigir-li pregàries, perquè la 

seva sordesa a la veu humana és total»64. El fictici narrador de Les roques i el mar, el 

blau, esdevé un pedagog per al lector, però no únicament amb un rerefons ètic, sinó 

fonamentalment religiós, d’assumpció de la vacuïtat que sustenta la vida de cadascú65. 

Les teixidores hel·lenes, però, apareixien ja a Les cançons d’Ariadna, a «Boires, les tres 

moires, res», on els mots i el record es demostren fràgils davant l’angoixa de la 

                                                             
60Joan R. Veny-Mesquida, 1996, op. cit., p. 176. La veu poètica detecta, intueix que el camí l’han de 

trenar els mots poètics, però també que és amb una nova perspectiva de la vida i la mort, amb l’assumpció 

de la pròpia limitació i de la presència constant de la mort, que les paraules podran palpar la realitat de les 

coses. 
61 P, Mrs. Death, «Parca», p. 246: «Tot és en va. Vells ecos / de respostes buidaven / de sentit la ferida / 

que sóc, tan sols un home». 
62 P, Mrs. Death, «Parca», p. 246. 
63 Salvador Espriu, 2013, Ocnos i el parat esglai (Ramon Balasch editor), Balasch, Barcelona, p. 67. 
64 PN, Les roques i el mar, el blau, «Moira», p. 535 i 536. 
65 Raimon Panikkar, 2001, Iconos del misterio. La experiencia de Dios, Península, Barcelona, p. 60: «La 

experiencia de Dios no es experiencia de nada; no hay un objeto “Dios” que se experimente. Es 

experiencia de la nada; por eso es inefable». 
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inexorabilitat del chronos66. De nou, i tal vegada amb una expressió nítida i explícita, 

inèdita fins ara, només una nova perspectiva sobre la mort és sentida com a salvació del 

jo: «Sóc deslliurat / per la buidor de la fosca»67. 

Diverses tradicions poètiques, religioses o filosòfiques han sostingut mirades 

semblants sobre la mort, o bé han defugit el viure angoixat a través d’una mirada 

particular sobre la vida, en què la dicotomia entre viure i morir és inexistent, i ambdós 

fenòmens són harmonitzats en virtut de la fecunditat del darrer per dotar d’un nou sentit 

el primer. Breument, ens proposem ara apuntar dues propostes que giren a l’entorn 

d’aquesta noció de la mort desvinculada de cap angoixant final. La primera és la del 

mestre Eckhart, monjo renà que va viure a cavall entre els segles XIII i XIV, 

contemporani de Llull i de Dante, teòleg i gran representant de l’especulació mística i 

de la íntima identitat amb Déu d’un jo deseixit de sí68. El seu pensament religiós transita 

en els límits difusos entre l’especulació filosòfica i l’experiència preconceptual i 

antilògica, i difereix de les grans tendències filosòfiques i teològiques que, fins ben 

entrat el segle XX, persegueixen Déu en termes de substància i ésser69 , categories 

racionals que, per al judici del propi Eckhart, no tenen cap mena de potència 

comprensiva de la divinitat ni del seu rastre en l’existència: «Por eso rogamos a Dios 

que nos vacíe de Dios y que alcancemos la verdad y la disfrutemos eternamente, allí 

donde los ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales»70. A aquest respecte, 

Haas ha sintetitzat a Viento de lo absoluto en què consisteix el buidatge eckhartià, i fa 

referència a l’autognosi com a perspectiva d’unió i superació de les contradiccions, 

operació per a què es requereix la gran mort, la suma de la mort criatural, en què 

l’esperit assumeix la seva llibertat en el no-res; la mort arquetípica, en què es deslliura 

                                                             
66 L’al·literació que detecta Carles Miralles, 2013, Sobre Espriu, Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 

54 (nota 66), en que el mot res apareix fins a quatre vegades al títol del poema (Boires, les tres moires, 

res) i dues vegades més en els dos primers versos (vostres i lletres), no fa més que intensificar amb la 

depuració lingüística que tant caracteritza Espriu la via de resolució final en el no-res. 
67 P, Les cançons d’Ariadna, «Boires, les tres moires, res», p. 55 i 56. 
68 Amador Vega Esquerra, 2011, «Introducción» dins Mestre Eckhart, El fruto de la nada (Amador Vega 

traductor), Siruela, Barcelona, p. 23: «La intención del abandono, propiamente una ausencia total de 

intención y de cualquier tipo de propiedad o atributo, es permitir la entrada, concepción y nacimiento del 

Verbo divino».  
69 Maurizio Ferraris, 1996, «Le sens de l’être comme trace ontique détermimée» dins Jacques Derrida i 

Gianni Vattimo (editors), La religion. Séminaire de Capri, Seuil, París, p. 206. 
70 Mestre Eckhart, 2011, op. cit., p. 108. 
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de tot vincle conceptual fal·laç amb Déu; i la mort suprema, la disposició de sí vers la 

negació plena d’apetències, imatges, formes de pensament o ésser71. 

Per una altra banda trobem a Rainer Maria Rilke, poeta bohemi-austríac de qui ja 

hem esmentat el seu «Hiersein ist herrlich» de les Duineser elegien (escrites entre 1912 

i 1922), i que respon amb originalitat i gran condensació simbolista a l’angoixa de la 

mort com a incapacitació. Enlloc de sentir en la contingència un mancament, en les 

seves elegies Rilke parteix de la possibilitat d’obertura a través de l’anhel a una nova 

comprensió de les coses, de la realitat palpable, en què el temps cronològic es detura 

perquè l’existència deixa de ser aïllada i dependent de la mort, i és alliberada en el 

pensar harmònic de la codependència de totes les coses. És per això que la poesia de 

Rilke té un marcat caràcter de celebració de la pròpia capacitat humana de percebre les 

coses en un tot no-diferenciat que no distingeix entre diví i humà72. Escapa així de la 

contingència i de l’angoixa en un procés de mort de la consciència conceptual eixorca i 

assumpció de la pròpia sacralitat del dir i festivar allò que havia romàs ocult des de la 

perspectiva dualista de la vida i la mort73: «Zu sagen, verstehs, / oh zu sagen so, wie 

selber die Dinge niemals / innig meinten zu sein»74. 

Així doncs, Eckhart i Rilke són tan sols dos dels moltíssims exemples existents de 

sistema filosòfic, intuïció artística o plantejament ètic, entre els quals podríem esmentar 

també la mística barroca castellana o el buddhisme zen japonès, en què el viure i el 

mirar són replantejats i presentats com a durchbrüche 75 , escletxes litúrgiques –no 

necessàriament adscrites a aquesta o aquella religió– que suspenen el temps i l’espai i 

obren l’ésser humà a l’assumpció de la fecunditat de la mort, ara com a clau de volta per 

                                                             
71 Alois M. Haas, 2009, Viento de lo absoluto. ¿Existe una sabiduría mística de la postmodernidad? 

(Jorge Seca traducció), Siruela, Barcelona, p. 41-44. 
72 Alois M. Haas, 2009, op. cit., p. 63. 
73 Maurice Blanchot, 2002, El espacio literario (Vicky Palant i Jorge Jinkis traducció), Nacional, Madrid, 

p. 109: «La muerte como trivialidad donde la muerte misma se degrada en nulidad vulgar, eso es lo que 

hace retroceder a Rilke, ese momento en que se revela tal como es, cuando morir y hacer morir ya no 

tienen más importancia que “beber un trago de agua o cortar un repollo”». L’angoixa de la mort anònima 

és el que impulsa el canvi de perspectiva: «No solo debe haber muerte para mí en el momento último, 

sino muerte desde el momento que vivo y en la intimidad y la profundidad de la vida» (p. 111). 
74 Rainer Maria Rilke, 1994, op. cit., p. 82. 
75 Noció emprada per Eckhart (cf. Amador Vega Esquerra, 2011, op. cit., p. 23) com a forma de negació, i 

que Alois M. Haas reprèn a «Mística en contexto» dins Victoria Cirlot i Amador Vega (editors), 2006, 

Mística i creación en el siglo XX, Herder, Barcelona, p. 77, en què recorda que, com a elements de lligam 

entre la contingència i l’eternitat, aquestes durchbrüche es troben en molts testimonis literaris i filosòfics 

seculars o ateus. Alguns dels exemples que proposa són ‘Ara’ (Montaigne, Hölderlin, Kierkegaard, 

Heidegger, Musil), ‘Epifania’ (Joyce), ‘Instant’ (Goethe, Nietzsche, Proust) o ‘Moments of being’ 

(Woolf).  
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a la percepció íntima de la interrelació dels fenòmens contingents, ara com a plataforma 

des d’on la llibertat humana pot edificar una vida pròpia i no angoixada. El ser ferida 

d’Espriu com a equivalent a ser humà no pot ser desvinculat d’aquesta obertura o 

durchbruch, ja que la «buidor de la fosca» en què la veu poètica se sent alliberada, com 

veure’m a continuació, se sent implicada en la necessitat d’obrir la percepció humana a 

una comprensió harmònica de les coses, i també a l’exigència de recórrer el camí del 

risc, de la vacuïtat trobada, com a mode de represa de la propietat de la vida: 

XXX76 
 

L’aire resplendent 

arrela en el plany. 

Ales de la sang 

drecen la claror. 

De la llum a la fosca,           5 

de la nit a la neu, 

sofrença, camí, 

paraules, destí, 

per la terra, per l’aigua, 

pel foc i pel vent.                 10 

Salvo el meu maligne 

nombre en la unitat. 

Enllà de contraris 

veig identitat. 

Sol, sense missatge,             15 

deslliurat del pes 

del temps, d’esperances, 

dels morts, 

dels records,                          

dic en el silenci                    20 

el nom del no-res. 

 

 La mort «est ce point de rupture, sans dimension aucune, car il se réalise en un 

instant, le plus infime qui soit»77. No obstant, de l’experiència de la mort com a ruptura 

de les vides de Rosselló, Salom o la «petita pàtria», la poesia d’Espriu passa, a través 

dels testimoniatges en espiral d’una veu poètica que s’endinsa més i més en el mirall de 

la reconeixença i el sentiment de dolor, a meditar sobre la mort des d’una perspectiva 

que la pròpia poesia li posa a la seva disposició: la sensació de la separació com a vincle 

amorós amb la presència real de l’absència78. És aquesta una exploració d’horitzó ètic, 

pel que fa al redescobriment del mode de viure per a «ben morir»; i també religiós –si és 

que, al capdavall, hi ha cap diferència–, pel component salvífic que la veu poètica 

reconeix com a acompanyant de la recomposició de l’harmonia del jo i la mort. Les 

Cartes a Lucili de Sèneca, un dels llibres considerats essencials per a Espriu «per passar, 

sense crits existencialistes i altres ineducades expansions, aquesta trista vida» 79 , ja 

                                                             
76 P, Final del laberint (1955), «XXX», p. 321. 
77 Louis Albarel, 1980, Le theme de la mort chez Salvador Espriu, Université de Tolouse Le Mirail, 

Tolosa, p. 57. 
78 L’anhel de la mort es basteix en la unitat que es copsa des de la nova perspectiva, però a pesar de tot 

aquesta segueix sent sempre a la fi, distant i separada. És així com s’estableixen l’amor i el desig, per la 

mancança i el despreniment humil d’un mateix que adverteix Weil (cf. Corrado Bologna, 2006, «La 

imaginación o la gracia: Simone Weil» dins Victoria Cirlot i Amador Vega (editors), op. cit., p. 179 i 188. 
79 Salvador Espriu, 2013, «Autopresentació» dins Ramon Balasch (editor), op. cit., p. 555: «Crec que, 

amb la lectura del Predicador, les Lletres a Lucili, la Divina Comèdia, El Príncep, el Discurs del Mètode, 

el Quixot, el Discreto i alguna novel·la de lladres i serenos, ja en tens ben bé prou per a passar, sense crits 

existencialistes [...] vida». Ja Olívia Gassol Bellet, 2003, La pell de brau de Salvador Espriu o el mite de 
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contemplen una identificació estoica de la mort amb la vida, en un món molt diferent al 

d’Espriu, però tal vegada pròxim a la sensibilitat de la necessitat de l’apropiació de la 

vida per mitjà de l’assumpció de la pròpia mort: «Contemle-toi en moi, vois comme tu 

deviens / La mort accomplie de toi même» 80 . Espriu contempla en sí, dins seu, 

l’esdevenir cert i pròxim de la mort, i medita o vetlla, en el terme de Lacoste, per 

guanyar un eixamplament de l’experiència de l’inderweltsein, un no-temps parentètic 

que només pot jutjar com a fecund81. Abans d’endinsar-nos definitivament en aquest 

íntim espai poètic espriuà, cal que comprenguem el component d’escriptura en espiral, 

d’assaig, tempteig o sondatge, de retorn i recerca, de què l’obra d’Espriu està marcada. 

A la nota liminar que introdueix el Llibre de Sinera, Espriu prega educadament que 

l’obra sigui tinguda en compte per la crítica en peu d’igualtat amb la resta d’obres –de 

Cementiri de Sinera a Final del laberint, aquelles que han constituït el ‘cicle del jo’ o 

‘la mort’–, perquè  

el meu esforç literari, el meu llarg aprenentatge és cíclic i sense interrupcions, sense una 

concepció d’unitats en absolut discretes [...]. Si des del clos d’un cementiri uns ulls varen 

mirar una vila de marina, aquests mateixos ulls l’han anada mirant des de molts d’altres 

indrets i des d’aspectes molt diversos»82. 

«Cíclic» i «sense interrupcions» és el seu obrar poètic, qualificat d’«esforç», i ens 

hem de preguntar, llavors, fins a quin punt són funcionals les divisions tradicionals de 

l’obra d’Espriu en les seves diverses categories: cicle del jo – cicle de la col·lectivitat; 

lírica – cívica; meditativa – circumstancial83; i també prosa – poesia – teatre, encara que 

ja no hi ha qui gosi qüestioni la unitat expressiva dels gèneres cultivats per Espriu. 

                                                                                                                                                                                   
la salvació, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 120 (nota 180) considera això una 

boutade d’Espriu, tot i que afirma que és orientatiu pel que fa als seus referents. No només és una llista 

exageradament breu per a un lector de la mida d’Espriu, sinó que, a més, segueix sent molt menys 

explicativa del caràcter de la seva poesia que els seus mateixos versos. 
80 Cartes a Lucili, CI; citat a Louis Albarel, 1980, op. cit., p. 59. 
81 Jean-Yves Lacoste, 1994, op. cit., p. 102. La vetlla no és temps d’otium ni de negotium, sinó que és la 

condició de possibilitat per a l’obertura de la projecció de l’anhel del poeta. Lacoste associa la vetlla a 

l’àngel, que es troba permanentment en vetlla –i a qui en arameu s’anomena «vetllador»– (p. 96). 
82 P, Llibre de Sinera, «Nota liminar», p. 384. Una cita de la Segona carta als corintis encapçala el 

poemari i recorda: «La tristesa del món produeix la mort» (2C 7:10). Espriu no recull el principi del 

verset: «Perquè hi ha tristesa i tristesa: la tristesa que ve de Déu produeix un penediment que porta a la 

salvació, i que a ningú no sap greu de sentir» (BCI), en què Pau s’expressa joiós pel penediment dels 

corintis. El món amarat de dolor i d’inconsciència, de tristor i desequilibri spinozià de les passions, està 

abocat a la mort ineludible, la més terrible de totes, la que brolla de la inconsciència i la confusió. 
83 De fet, a la nota introductòria de Setmana Santa (1962-1970), l’autor torna a reivindicar el caràcter 

unitari del seu esforç poètic en un intent força reeixit d’aconseguir que la crítica no passi per alt aquesta 

obra: «Es tracta, doncs, d’uns poemes de circumstàncies, però potser tota la poesia és, a més d’ambigua i 

dialèctica, circumstancial». Altre cop, Espriu explicita un anhel d’unitat poètica, així com un vincle molt 

marcat amb la realitat, amb el discórrer de la vida com a espai indispensable per a l’adveniment poètic. 
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Pijoan esmenta la sàtira grotesca com a eina primerenca d’expressió del rebuig de la 

realitat, «un refús contra els que estimen una vida sense sentit i defugen la veritat de la 

mort»84, i en seccions prèvies d’aquest assaig ja hem vist com el grotesc muta i perviu al 

llarg dels anys, en obres com Mrs. Death, La pell de brau, Setmana Santa i Per a la 

bona gent (1984), darrer recull poètic confeccionat molt poc temps abans de morir, el 

poeta dota de sentit estructural diversos poemes confegits per encàrrec85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diagnosi descarnada del món, llavors, és un fil conductor de la coherència 

espriuana a través del laberint cíclic de la seva obra, però no és l’únic. Pijoan ens diu 

que Espriu «no ens presenta la seva trajectòria d’una manera lineal al llarg de la seva 

obra, sinó que el lector l’ha d’esbrinar»90, però és quelcom coherent amb la mateixa 

noció de laberint, que més endavant reprendrem, però que convé constatar ja com una 

plasmació de la caòtica vida i l’espai poètic idoni per expressar l’incessant rastreig de 

                                                             
84 Maria Isabel Pijoan i Picas, 1986, op. cit., p. 209. 
85 Cf. Olívia Gassol Bellet (editora), 2013, op. cit., p. 20 i 21: «Ben aviat, a més, aquesta necessitat de 

dotar l’obra poètica d’una estructura es va convertir en una arma de doble tall, perquè acabà condicionant 

la forma i fins el sentit d’alguns llibres», i també «L’ordre macroestructural li permetia provar de garantir 

un punt de suport i d’estabilitat; un punt, en definitiva, de partida i d’arribada».  
86 P, Mrs. Death, «Un home flac de Meir». La futilitat de la vida afirmativa és destacada aquí relacionada 

amb l’experiència unamuniana de l’agonia segons Jordi Cerdà Subirachs, 2006, op. cit., p. 138n. 
87 P, La pell de brau, «X», p. 339 i 340. De la guerra n’ha sorgit un món a l’inrevés, i els fràgils, 

juntament amb la veritat i l’esperança, jauen vençuts al capdavall. 
88 P, Setmana Santa, «II», p. 429. 
89 P, Per a la bona gent, «II. Intencions – Les dues canes», p. 522. 
90 Maria Isabel Pijoan i Picas, 1986, op. cit., p. 221. 

«UN HOME FLAC DE MEIR»86 
 

En veure’t, com lamento    10 

aquest treball monòton! 

Lector de periòdics, 

durant tants anys, tenies 

opinió, vernissos 

de cultura, principis,           15 

gran èxit a tertúlies 

de cafè. I de sobte, 

sense avís ni cap pausa, 

t’encamino a judici. 
 

«X»87 
 

Si compres pa i et donen 

guix repintat, 

les dents, en rosegar-lo, 

se’t trencaran. 

El teu dolor fa riure            5 

l’home que sap 

l’indret de la farina 

i el de la calç. 

«II»88 
 

Giravoltem penjats dels braços 

dels arbres secs del pensament. 

Res no s’entén. Un vent dolent 

ens va escanyant amb parats llaços 

de por de tot. En el dement               5 

món sense llei, dits de buidor 

tiren en creu naips de tarot. 

 

«LES DUES CANES»89 
 

Tots disposem de dues 

canes d’avaluar: 

segons com dius que penses, 

ets honest o malvat. 

 

Amb subjectius criteris,                    5 

amidem gent a pams. 

D’acord amb ells, si mates, 

ets assassí o sant. 
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claror i harmonia de la veu poètica: «le parcours reste sinueux, avec parfois des 

passages obscurs, rendant la démarche hésitantem sans que toutefois la force de la 

résolution faiblisse»91. Per a res del món gosem fixar les relacions estructurals existents 

entre les obres d’Espriu, però sí que podem apuntar, a través de l’explícit cas de l’obra 

Les hores, que les nocions de ‘cicle’ i ‘espiral’ són funcionals per descriure els feixos de 

relacions que trama Espriu tant diacrònicament, és a dir, en la seva successió com a 

temptatives diverses d’aproximació a la realitat des d’una perspectiva assolida en 

l’experiència poètica de mort de Cementiri de Sinera; com també sincrònicament, com a 

testimonis harmònics de la projecció holística de la veu poètica vers la mort en el seu 

eixamplament litúrgic de l’experiència. Esclarir les maneres com els versos i els mots 

s’entrelliguen entre sí al servei d’un nou fer i d’un nou mirar ens ajudarà a comprendre i 

caracteritzar posteriorment l’esforç poètic que traça Espriu, i la seva relació amb el 

pensament o sentiment religiós que expressen les seves obres.  

Les hores aglutinen el primer punt de partida del jo en el seu trànsit endins, com 

mostren els primers poemes del recull: «Mirall fràgil», «Rostre» i «Espera», dels quals 

el tercer és el més explícit en la seva presentació de la contemplació des de la mort cap a 

la potència frustrada de la vida: «Però jo, que esperava aquest dia, / vet aquí que sóc 

mort»92. El trànsit dut a terme en aquesta primera secció de Les hores no és en cap cas 

estèril, sinó sols un infructuós sondatge que exigeix una «Invitació a partir» enllà del 

dolor enquistat d’una mort dualista, car la mort que ofega el prec i que amara de 

frustració reclama uns nous passos en la fosca93. «Camí de mar», segon poema de la 

segona secció, ja introdueix la «tenebra» que marca el difícil camí d’aprenentatge quan 

s’avança en la desempara absoluta: «A la conquesta / de servituds de príncep, / ànima, 

nau, viatgera, / vas a l’atzar, sense llum, / per la lluita d’un dia. / I a l’altre, / tot ja és 

tenebra»94. En aquesta secció el dolor no desapareix, el grotesc tampoc, però el jo poètic 

assumeix la seva tasca de «Vianant» que suporta «abismes / i el secret de la flama que 

dóna / una esperança de claror». Aquesta flama és la de l’esperit arriscat a viure i morir, 

algú que ja no roman passiu davant la lentitud patètica del chronos, sinó que s’adreça a 

la vida des de la solitud guanyada en la consciència de la buidor salvífica que ja hem 

                                                             
91 Louis Albarel, 1980, op. cit., p. 87. 
92 P, Les hores, «I. Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-I-1938) – «Mirall fràgil» i «Rostre», p. 185; «Espera», 

p. 185 i 186.  
93 Salvador Espriu, 2013, op. cit., p. 69n. 
94 Op. cit., «II. Recordant sempre la meva mare (5-VIII-1950) – «Invitació a partir» i «Camí de mar», p. 

195. Per als següents poemes, «Vianant», p. 196 i «Retorn», p. 201.  
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esmentat abans95, en contrast amb la incessant angoixa de les vides que l’envolten96. 

«Retorn» indica la clausura d’aquesta via de tempteig: «Fidel al temps, retorno / al meu 

callat origen», allà on pertany com a humà, ferida, inderweltsein immers en una vida 

governada per fils invisibles. La tercera secció d’aquesta obra comprèn ja en una gran 

magnitud el caràcter cíclic de la projecció vers la mort, perquè, acompanyat del record 

llunyà de l’ambiciós Salom mort a la guerra, «Els jacints» desperten l’anhel de «sentir 

només, saber de cada cosa / el nom senzill, el simple nom»97, una expressió clara del 

lligam entre la tasca de reconstrucció de sí des de la mort per a ben viure i morir, i el 

coneixement íntim de les coses, de la confusa realitat que li ha provocat la mort en 

primer terme. La necessitat de la nova perspectiva ja és inconfusible, i es desplegarà a 

«Pontos» com una nova invitació al camí endins i avall del no-res, vertader inici de les 

diverses vies d’alliberament que de forma similar entortolligaran les obres d’Espriu en 

un camí d’aprenentatge vital en què ètica i religió es dissoldran en la veritat poètica98. 

2. Els camins d’aprenentatge vital 

 a. Mirall trencat 

«El mirall s’havia trencat. Els bocins s’aguantaven en el marc, però uns quants 

havien saltat a fora. Els anava agafant i els anava encabint en els buits on li semblava 

que encaixaven. Les miques de mirall, desnivellades ¿reflectien les coses tal com 

eren?» 99 . Els bocins de realitat que filtra Mercè Rodoreda a la seva novel·la de 

maduresa són la plasmació paradigmàtica de l’esfondrament del món, el col·lapse de les 

possibilitats de certesa o coneixença de la vida sotmesa al temps. Capaç de reflectir tant 

la veritat com la mentida per les seves raons constituents, el mirall que duu Stendhal no 

és el de Rodoreda, ja que la fragmentació del seu símbol, en la multiplicitat formal de la 

novel·la, i també en la desempara moral dels seus personatges, frustra tota possibilitat 

de reflexió més enllà de la pròpia del buit, del no-res i de l’instant. Espriu, en llegir un 

                                                             
95  Rosa Delor i Muns, 1989, Salvador Espriu o «el cercle obsessiu de les coses», Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 89, insisteix que les dues primeres seccions de Les hores, primers 

assajos del jo poètic de la meditació sobre la mort oberta a partir de Cementiri de Sinera, són també el 

punt de partida d’El caminant i el mur, que «comença on acaben els ritus funeraris dedicats a la mort del 

poeta mallorquí [...] i de la seva pròpia mare». 
96 Louis Albarel, 1980, op. cit., p. 15. 
97 P, Les hores, «III. Recordant allunyadament Salom (18-VII-1936) – «Els jacints», p. 205.  
98  Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 38, qualifica l’escriptura espiràlica de constant assaig de 

conquesta de la llum que esdevé retorn al món real amb tota la seva cruesa». 
99 Mercè Rodoreda, 2009, Mirall trencat (Postfaci de Marta Nadal), Club Editor Jove, Barcelona, p. 340. 

Al mateix pròleg de l’obra, Rodoreda esmenta Stendhal: «Els detalls és el que hi ha de més important en 

una novel·la», i així com els detalls són per a la novel·la realista els elements constituents de la imatge del 

món, la novel·la rodorediana acudeix a ells com a únics i concrets reflexos de la realitat esbocinada. 
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altre dels escriptors de la ‘generació sacrificada’ o ‘del 36’, Joan Teixidor, diu 

comprendre Simone Weil quan aquesta recorda que estimar la veritat significa suportar 

el buit, la mort100. L’amor a l’absència de Weil, el desig sense objecte com a desig 

absolut, és despreniment i humilitat, ja que «l’objet de la recherche ne doit pas être le 

surnaturel, mais le monde. Le surnaturel est la lumière; si on en fait un objet, on 

l’abaisse»101. A «Hermes», narració present a Les roques i el mar, el blau, Espriu eleva 

el to del discret retaule de ninots clàssics que repassen les senyores Marigó i Magdalena 

Blasi, acompanyades pel docte i altiu Pulcre Trompel·li:  

Déu, alhora tot i no-res, comprensiu, sense límits, del tot i del no-res. Subtilíssim agulló del 

pensament, refusem amb menyspreu a reduir-lo a la blanesa d’una qualsevol afecció per a 

nosaltres. Immens en grau extrem, distant, personal, impassible, inconcebible, indicible, 

Déu, acte pur, «s’estima a sí mateix amb un amor intel·lectual infinit». I una dura condició 

diamantina permet de davallar un a un, sense rebel·lia i sense por, els esglaons del pou del 

silenci.102 

La reducció conceptual de Déu en una categoria del pensament no és una opció 

epistèmica vàlida; és la via morta que ha perviscut fins la modernitat103, aquella que no 

ha estat capaç d’evitar l’esfondrament moral de la humanitat en consonància amb 

l’esfondrament de les certeses ontometafísiques de la teologia, la filosofia i la ciència104. 

A «Hermes» hi trobem una clara aposta per una noció no escapçadora de la divinitat, de 

l’Absolut, però també una certa basarda en l’assumpció dels propis límits, una perenne 

dificultat de comprensió i sentiment que tempteja la nova perspectiva sobre Déu des 

d’una estoica «dura condició diamantina». La duresa diamantina permet davallar en el 

silenci, ajudat per Spinoza i el seu anhel de relació amb Déu a través del seu infinit 

                                                             
100 Salvador Espriu, 2013, «Sobre poetes de la meva generació – Joan Teixidor» dins Ramon Balasch 

(editor), op. cit., p. 112. 
101  Simone Weil, 2013, Le pesanteur et la grâce (Gemma Paquet editora), CÉGEP de Chicoutimi | 

Université du Québec, Saguenay, p. 130. Corrado Bologna, 2006, op. cit., p. 178-180, recorda que el 

trànsit de Weil, sempre en els confins de l’experiència mística però sense creuar el llindar, amb un peu 

permanentment col·locat en el món; és allò que l’obre a la comprensió de la separació com a vincle, de 

l’absència com a presència pel seu caràcter relacional. 
102 PN, Les roques i el mar, el blau, «Hermes», p. 632. 
103 René Descartes, 2011, Meditaciones metafísicas (edició i traducció Vidal Peña), KRK, Oviedo, p. 104: 

«No puede decirse que acaso esta idea de Dios es materialmente falsa y puede, por tanto, proceder de la 

nada [...]; al contrario, siendo esta idea muy clara y distinta y conteniendo más realidad objetiva que 

ninguna otra, no hay idea alguna que sea por sí misma más verdadera, ni menos sospechosa de error». 
104 John Caputo, 2010, «El poder de los débiles» dins Gianni Vattimo i John Caputo, Después de la 

muerte de Dios. Conversaciones sobre religión, política y cultura (edició Jeffrey W. Robbins, traducció 

Antonio José Anton), Paidós, Madrid, p. 194: «El último fracaso de la Ilustración creo que fue su 

reduccionismo al afirmar que el mundo no es «otra cosa sino» la razón o que no es «otra cosa sino» el 

progreso del espíritu o de la ciencia, etc.». 
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amor. A la primerenca narració «Magnoliers al claustre», pertanyent a Ariadna al 

laberint grotesc, ja s’hi troba expressat el conflicte entre l’aparent oposició de contraris 

(jo – esquelet o magnoliers – palmera, per exemple) i una comprensió final de 

l’harmonia real, la codependència eròtica de tot105. La relació entre el mirall trencat, el 

no-res i el silenci la trobem el del rastreig poètic de la unitat que Heidegger va concedir 

als poetes: «Los poetas sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esa 

manera señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio»106. Per ‘déus fugits’ 

entenem la mort teològica de Déu i també l’esfondrament de les certeses positivistes, la 

introducció de l’ésser humà en la desempara absoluta de la seva immanència, la seva 

solitud i la seva llibertat de viure arriscat en un món no fonamentat per cap categoria 

teològica, científica o filosòfica inamovible; i per ‘canvi’ hem d’entendre una nova 

perspectiva, una nova forma de relació, l’andern Bezug de Rilke i els seus cants a la 

intimitat de les coses107, o el dir «en silenci / el nom del no-res»108 d’Espriu.  

Centrem-nos, però, en la noció que intitula aquesta secció, 

la del mirall trencat del món, i en la seva relació amb la 

incapacitació del poeta. Ja hem dit que Les cançons d’Ariadna 

vertebren l’obra espriuana, perquè són el fruit de l’esforç 

constant del poeta que més explícitament pot copsar-se a 

simple cop d’ull. En aquest recull que va començar amb 33 poemes l’any 1949 i va anar 

ampliant-se fins a disposar d’un nombre rodó de poemes, 100, l’any 1981109; trobem 

«Timbal del vent», on el símbol del mirall trencat és introduït per expressar, amb 

dolorós sarcasme, la imatge fragmentària i calidoscòpica del món que els humans s’han 

d’afigurar: «Cal mirar-vos / dins de trossots de vidre». Els miralls deformadors també 

apareixen a «Fira encesa»: «Multitud. Brills, corrua / de lletjors atrapades / en el vesc de 

rialles / que miralls multipliquen» 110 ; i la seva presència indica la desempara i 

l’exposició a què els humans es troben en el món. Dos poemes més del recull, «El 

                                                             
105 PN, Ariadna al laberint grotesc, «Magnoliers al claustre»: «“Gairebé, gairebé t’estimo. Potser és a tu a 

qui estimo”, vaig atorgar al meu esquelet. “Sí, acceptes d’un cop la meva abraçada?”, se n’alegrava ell. 

“Què vols que hi faci, quin remei”, li vaig dir». 
106 Martin Heidegger, 1996, op. cit., p. 201. 
107 Rainer Maria Rilke, 1994, op.cit., p. 80 i 82: «Ach, in den andern Bezug, / wehe, was nimmt man 

hinüber? Nicht das Anschaun, das hier / langsam erlernte, und kein hier Ereignetes. Keins. / Also die 

Schmerzen. Also vor allem das Schwersein, / also der Liebe lange Erfahrung,––also / lauter 

Unsägliches». 
108 Vid. supra. Nota 73. 
109 Olívia Gassol Bellet, 2013, op. cit., p. 13 i 19. 
110 P, Les cançons d’Ariadna, «Timbal de vent», p. 36, i «Fira encesa», p. 37. 
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sotjador» i «Ciris», despleguen aquesta sensació d’amenaça, de futilitat de l’existència 

humana, tot presentant «un ull sense parpella / sotjant-me / en nit dintre tenebra» o «ja 

no podia / el sotjador mirar-nos / endins dels vidres»111, respectivament, que la major 

part de la crítica relacionen amb el Déu que podem trobar al Llibre de Job, insensible i 

immòbil davant l’infortuni humà: «Quan un flagell mortal s’abat de sobte, es befa del 

desesper dels innocents» (Jb 9, 23)112. Independentment d’aquesta associació immediata 

amb aquest Llibre de l’Antic Testament, el que sí expressen aquests poemes és 

l’eixorquia del combat contra l’Absolut que condueix a l’anihilació, l’inútil combat per 

a la comprensió metafísica de l’existència humana, del seu esdevenir tràgic en oposició 

a la mort. Però si la condició tràgica de la vida i l’agonia que provoca l’esfondrament 

del món, la fragmentació del mirall, és patent en algun lloc, aquest són els poemes del 

recull «Vietnam» i «I beg your pardon», amb referències explícites a la llarga i 

televisada guerra a l’Àsia i als avenços de la física atòmica, que accentuen el caràcter 

fràgil de les possibilitats del jo poètic de dreçar-se enmig d’un món cap per avall, 

d’armar un sistema poètic fet de mots i intencions que transgredeixin l’ordre comú113: «I 

puc alçar només / unes fràgils paraules / contra el desdeny / dels senyors del poder» i 

«Quan el centre del món / queda tan lluny / de tu / que honestament / comences a saber 

que no ets ningú, / para’t per un moment / i venta al primer nas un cop de puny»114. Al 

capdavall, però, a El doctor Rip, de la mà d’uns captaires «que devien venir de l’infern», 

el desconsol i la malaltia del món són retratats amb una duresa difícil d’equiparar, per la 

seva pulcritud formal i pel dolor impersonal de què els dota Espriu: «Demanaven caritat 

porta a porta, fonèticament “per la mort de Déu”, i rebien arcaiques monedes de dos 

cèntims, reservades sols per a aquest ús, o llesques i crostons sobrers, d’un pa duríssim i 

amb florit»115.  

Castellet cita a Jean-Marie Domenach arran de la constatació de la ‘mort de Déu’ 

diagnosticada per Nietzsche: «Quan s’esborra la divinitat, la llibertat humana intenta 

ocupar-ne el lloc. Sembla que l’home deixi la terra per fer-se amb les funcions divines. 

                                                             
111 P, Les cançons d’Ariadna, «El sotjador», p. 84, i «Ciris», p. 86. 
112 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 110. Tanmateix: «Juntament amb l’Eclesiastès ‒però més que 

aquest‒ el Llibre de Job és un dels textos predilectes d’Espriu: ara bé, l’autor no ho ha volgut manifestar 

explícitament, malgrat la importància que aquest Llibre té al llarg de tota la seva obra». Sobre la befa o la 

rialla de la mort, Denise Boyer, 1979, «L’image du corps dans l’œuvre poétique d’Espriu» dins Iberica II, 

Université de Paris-Sorbonne, París, p. 65, diagnostica que és un element que n’emfasitza la supremacia.  
113 Antoni Prats, 2005, «Aproximació a la idea de poesia de Salvador Espriu» dins Víctor Martínez-Gil i 

Laia Noguera (editors), op. cit., p. 197 i 198. 
114 P, Les cançons d’Ariadna, «Vietnam», p. 89, i «I beg your pardon», p. 90. 
115 PN, El doctor Rip, p. 47. 
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Però topa amb una fatalitat molt més terrible pel fet que ja no li pot donar un nom 

diví»116. La modernitat, així entesa, com ja l’hem descrita amb anterioritat, és el temps 

de sublimació de l’orgull i la inconsciència humanes, rèmores de la Il·lustració que 

Goya ja havia sabut percebre amb ull sintètic. Per al cas d’Espriu, és ben clar que 

l’experiència de ser humà, la consciència d’inderweltsein significa habitar en un món en 

què ja no hi ha respostes, tampoc per a la inexorable mort. A «Els avets», escrit durant 

la guerra i inclòs a Petites proses blanques, la natura rep un tractament clàssic 

d’oposició al tràfec humà, potser un reducte de món en què la imatge del mirall no és 

esquerdada, i el plany de la veu poètica distingeix, ja en el marc de la roda del temps 

indefugible, les morts dels avets i les morts humanes: «Que l’aiguat descalci la soca 

immòbil i us emmeni al rial, cap al mar, en un llarg viatge. No morireu almenys sense 

motius, per ensopiment, perquè sí, com homes, com els pobres homes»117. Sense motius 

moren els homes, «per ensopiment», i sense atributs viuen els homes de Musil o Camus, 

així com també els d’Espriu, freqüentment esquematitzats com titelles o ninots, imatge 

que és plenament funcional perquè recull tant la noció de descontrol d’un mateix –allò 

que tan avorreix l’Ethica d’Spinoza–, i, en conseqüència, el domini d’altri sobre sí; com 

també la caricaturització grotesca de què hem parlat a bastament i a què no cal tornar a 

referir, sinó per destacar la subtilesa poètica del símbol, que Puigvert considera 

conceptista, hereu de l’heterodòxia barroca castellana perviscuda en la generació del 98: 

«Espriu ens presenta el ninot titella com a metàfora general dels desvaris que els homes 

realitzen en la seva vida, dels homes que, majoritàriament, han abandonat la lucidesa i 

malden per a viure irracionalment tota mena de falòrnies»118. Les falòrnies humanes, 

però, no són meres bestieses, sinó també, i sobretot, els més elaborats enganys científics, 

filosòfics o teològics; en definitiva, fal·laços modes de comprensió del món que no 

entenen que el mirall està trencat, que en un món esquerdat no hi ha certesa ni veritat, ni 

Déu ni tampoc el diable, sinó només el famolenc no-res, la mort 119 : «El qui vol 

                                                             
116 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 131. L’autor indica que ha traduït la cita de Jean-Marie 

Domenach, 1969, El retorno de lo trágico (versió castellana de Le retour du tragique), Península, 

Barcelona, però no n’apunta el número de pàgina. 
117 PN, Petites proses blanques, «Els avets», p. 497. 
118 Antoni Puigvert, 1983, «Aproximació a Salvador Espriu» dins Antologia (Antoni Puigvert editor), E.R. 

Edicions Catalanes, Sant Cugat del Vallès, p. 12. 
119  Dídac Llorens Cubedo, 2013, «Devastation and Desert» dins T.S. Eliot & Salvador Espriu. 

Converging poètic imaginations, Universitat de València, València, p. 40. L’anàlisi comparativa d’aquest 

autor il·lustra amb precisió les inquietuds comunes de poetes contemporanis que no tenen influència 

directa l’un sobre l’altre. L’experiència de la guerra en la seva reproductibilitat tècnica durant la primera 

meitat del segle XX europeu és compartida per tothom, escrigui en llengua anglesa o catalana.  
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enganyar-se / ho pot fer sense esforç. / Ara dèiem tarda, / després direm matí, / però ens 

perdrem per sempre / en la mateixa nit»120. 

Abans de prosseguir amb la ceguesa de l’individu, expressió poètica de la 

conseqüència del col·lapse del món en l’obra d’Espriu, val la pena recollir breument la 

riquíssima interpretació que Delor fa del col·lapse del món a La Càbala i Espriu, tot 

vinculant-la amb la tradició mística jueva i desplegant amb precisió la sensibilitat de 

tipus religiós que rau al darrere del dol espriuà. Delor creu fonamental, per entendre la 

cosmovisió espriuana, el llegat del pensament cabalístic del rabbi Isaac Lúria, del segle 

XVI, i concretament la seva aproximació a la xebirà, el gran mite de l’exili i la 

fragmentació121. La Creació, segons la càbala luriànica, és un acte de contracció de Déu 

que origina els vasos espirituals en què són emanades les sephirot o atributs de Déu per 

formar Adam Kadmon, l’home original, a través de yod, la primera lletra del 

Tetragràmaton YHVH. La pugna que es produeix en aquesta primera emanació de la 

Creació entre la llum de yod i la que havia quedat enrere després de la contracció 

primigènia, però, féu que, paradoxalment, el nom de Déu fos massa potent per a les 

sephirot constituents de la realitat. Així es produeix el trencament dels vasos, la 

desvinculació i l’accés al caos propi de la contingència, a què els jueus recorren en 

consonància amb el seu sistemàtic exili. La Kristallnacht o Reichspogromnacht són, per 

a Delor, expressions culminants del trencament dels vasos de sustentació de les certeses 

d’Europa122, i és ben clar que per a Espriu suposen la incapacitació i la rendició: «Els 

meus ulls ja no saben / sinó contemplar dies / i sols perduts. Com sento / rodar velles 

tartanes / pels rials de Sinera!»123. Quedem-nos ara amb aquests ulls que ja no saben 

                                                             
120 P, La pell de brau, «XXIX», p. 355-356. 
121 Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 35-37. 
122 Dídac Llorens Cubedo, 2013, op. cit., p. 176: «Castellet sets Espriu’s work in a European context 

determined by World War II, the effects of which are, as we say, clearly reflected in Eliot’s FQ [Four 

Quartets], as those of World War I were in WL [The Waste Land]», i cita també Josep Maria Castellet, 

1975, «Introduction» dins Lord of the Shadow (J.M. Castellet editor), The Dolphin Book, Oxford, p. 10: 

«The work of Salvador Espriu belongs in every way to that “return to the tragic” which took place in 

Europe after the second World War. Espriu, in fact, was a forerunner of this movement, for he had lived 

through the Spanish Civil War». 
123 P, Cementiri de Sinera, «IV», p. 166. Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 36 i 37, aposta constantment 

per fer una lectura de l’obra espriuana que, emparada en la noció luriànica de la Creació, comprèn la 

separació dels principis masculí i femení de Déu com la causa del dol de la vida, a què la poesia d’Espriu 

respon com un cant de recerca i represa de l’amor i l’amada: «El record és la llum de l’amada, Sinera és 

claror de vida que ell desitja perpetuar amb els seus versos i ens ho crida des de la tomba estant, perquè se 

sent mort». La mateixa Rosa Delor i Muns, 1993b, op. cit., p. 473-483, a la darrera secció d’aquesta obra 

fa un retrat força precís dels testimonis literaris o epistolars en què Espriu mostra la seva profunda 

animadversió per la tirania i la ignorància a través del capítol sobre la història antiga de Grècia que va 

escriure l’any 1940. 
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maldar per veure, en aquesta visió, fonamental per al poeta, que haurà de mutar per no 

ser destruïda per la mort en vida. 

b.  Orbat de món 

«I de què et servirà furgar, Salom, contra aquesta imprescriptible llei, en el misteri 

de les paraules, anhel d’insensatesa, cavalleria desbocada que t’arrossega a la 

destrucció?»124, diu l’Altíssim al titellaire per cloure la improvisació per a titelles que és 

Primera història d’Esther, ben conscient de la presència indefugible de les moires. El 

cas és que Salom va morir a l’inici de la Guerra Civil, com ja hem indicat prèviament, 

així que el seu món de putxinel·lis ha de tenir un caràcter ben especial: «Un món de 

malsons, que ell farà reviure quan decideixi d’obrir la capsa i se n’enguanti, i que 

tornarà a la mort, al regne dels morts, un cop les hagi fet parlar»125. Els habitants de 

Susa i de Sinera són igualment titelles de la capsa-taüt de Salom, i així també ho és 

l’Altíssim, cec que les belluga a la representació feta al jardí dels cinc arbres. És el cec, 

llavors, que recorda al mort l’honesta incapacitat d’Espriu «de reconduir aquest ordre de 

veritat a alguna forma de negació susceptible de transcendir-lo»126. L’aspra lucidesa del 

damnat dels ulls eleva un discurs moralista adreçat sobretot als nens, als innocents i als 

que reben l’herència de fracàs dels seus fratricides pares127. El cec intueix, però, que el 

seu clam és una prèdica en el desert, i que els mancaments que a ell l’han fet orbat de 

món, als altres els ha impedit la consciència, tot potenciant-los un veure que no hi veu, i 

un viure que no viu, sinó que es projecta precipitadament vers la mort. 

Aquest assaig ha començat fent una breu referència a la primordial importància que 

la visió té per a Espriu, així com a l’afecció espriuana pel concret, el real i el material. 

Així doncs, la malura als ulls o la condició d’orb són símbols considerablement 

loquaços que cal adreçar per comprendre l’ús que en fa el poeta. Per començar, és 

imprescindible apuntar que, ja a Laia, l’ambigua protagonista és constantment descrita a 

                                                             
124 Salvador Espriu, 1948, op. cit., p. 78. 
125 Jaume Badia, 1982-1983, Salom i els seus titelles a «Primera Història d’Esther», Universitat de 

Barcelona, Barcelona (treball inèdit), p. 24; citat a Enric Gallén, 2007, «Pròleg» dins Salvador Espriu, 

Primera història d’Esther, Proa, Barcelona, p. 26. 
126 Sebastià Bonet, 1995, «Introducció» dins Salvador Espriu, Primera història d’Esther (edició crítica de 

Sebastià Bonet), CDESE | Edicions 62, Barcelona, p.  
127 Jordi Carbonell, 1962, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), 1995, op. cit., p. 23: «Esther és 

barroca; Antígona és d’una clàssica i rigorosíssima nuesa. No hi ha canvi d’actitud, encara que la finalitat 

de l’obra sigui irreductible». Enric Gallén, 2007, op. cit., p. 38, comenta, a propòsit d’aquesta cita, que 

l’al·legat contra el fratricidi, de caràcter explícitament familiar a Antígona, però de vocació humanista a 

Esther, equipara les dues obres en l’alçament de la consciència dels perills que corre la Raó. Cf. Maria 

Aurèlia Capmany, 1962, «Pròleg» dins Antígona, Edicions 62, Barcelona, p.12 i 13. 
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partir dels seus ulls, que a voltes contemplen el mar amb aparent i inconeguda estultícia 

que esborrona; i que per a un Anton mediocre i obsedit per un amor possessiu, contenen 

a vegades «una llumeneta tendra i clara, serenor. Però la boira aviat els enterbolia, i el 

desig penjava dels llavis com una amenaça»128. Laia, identificada per Delor com «un 

personatge tràgic que s’alça per damunt del fris d’ombres del retaule de siluetes ran la 

mar»129, esborrona i atreu l’ingenu Anton al desig d’un suïcidi que ell entén com a 

consumació platònica de l’ascens eròtic deslliurador: «La crida d’uns ulls el desvetllava 

del somni d’una vulgar felicitat robusta, sense temporals ni preguntes. El clam d’uns 

ulls el guiava pel camí en tenebres. Al capdavall, una última paret, i, enllà d’ella, la 

certesa d’una gran pau»130. En els ulls de la malalta Laia es fonen Eros i Tànatos, desig i 

mort, amb una potència que no troba igual en les insulses vides de «vulgar felicitat», i 

que culminarà amb la rendició de la pròpia Laia, l’únic testimoni tràgic a la roda 

grotesca del temps. També a Cementiri de Sinera, simptomàticament, en el poema XXV, 

que és alhora somni i cançó, s’hi expressa que «Els ulls sabien / tot el repòs i l’ordre / 

d’una petita pàtria»131, en contrast amb el cru present de necessitat, tant en el seu sentit 

d’indefugibilitat de la mort present, com també de les mancances pròpies del viure 

humà. És en els ulls, llavors, que el record o anamnesi és concentrat, i també dels ulls 

d’on és escapçat per la guerra132. El símbol dels ulls, que tal vegada havia sintetitzat la 

condició dual del daimon de Diotima: «Per naturalesa, no és immortal ni mortal, ans en 

el mateix dia adés floreix i viu adés mort, i torna a viure de bell nou»133, es recargola ara 

en assumir la condició de la ceguesa, reflex del truncament de tot vincle harmònic entre 

la contingència i l’Absolut. «Baralla de dos cecs captaires» poetitza el fratricidi de la 

humanitat, la purulència de la irracionalitat i les vergonyes de la Il·lustració –amb 

especial èmfasi en el narcisista Noucentisme–; així com fa també «Inquietud»134, ja 

esmentat, en què són «orbats d’ulls i de boca» els qui acusen els mancaments que els 

aboquen al no-res. El diagnòstic poètic a «Llunyà record d’una màgica» identifica 

l’«engany» amb l’«estès perill del cant», referència a l’acomodament en les 

                                                             
128 PN, Laia, p. 118. 
129 Rosa Delor i Muns, 1993b, op. cit., p. 207. 
130 P, Laia, p. 128. Com és ben clar i ja ha estat dit, la reflexió sobre la mort en l’obra d’Espriu arriba ja 

en els seus primers testimonis literaris. El «clima de terror, dantesc» viscut per Espriu en la seva infància 

degut a la mort de dos dels seus germans, fa impossible no relacionar l’experiència i l’obra d’Espriu (cf. 

Agustí Pons, 2013, op. cit., p. 40-43).  
131 P, Cementiri de Sinera, «xxv», p. 175. 
132  Josep Maria Castellet, 1978, «Pròleg» dins Salvador Espriu, Sinera Cemetery (Bilingual edition) 

(James Eddy traductor), Institute of North American Studies, Barcelona, p. 8. 
133 Plató, 2010, El banquet. Fedre (Joan Leita traductor), Edicions 62, Barcelona, p. 135. 
134 P, Les cançons d’Ariadna, «Baralla de dos cecs captaires», p. 42-43; i «Inquietud», p. 54. 
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disfuncionals certeses del món i privilegi de la docta ignorantia de Nicolau de Cusa, «el 

primer pensador modern en tant que s’interroga sobre la possibilitat de conèixer 

Déu»135; o bé també meditació sobre la fal·libilitat d’un dir segur, en favor d’una 

improprietas, és a dir, abraçada del balbuceig o del silenci, així com de l’expressió en 

els límits de la lògica136, que en l’obra d’Espriu consisteix en la projecció vers la mort, 

la davallada. L’«engany», llavors, és davallat, i en el jo poètic s’obre una petita escletxa 

de lluminositat en el «clos despert dels ulls»137.  

Així, doncs, la ceguesa juga, en el gruix de l’obra espriuana, el paper d’un dels 

principals mancaments de l’ésser humà, però no és quelcom estable i unívoc. L’únic 

estable és el canvi, la dinàmica vital i l’heterogeneïtat del real, ja que el poeta prova 

sempre de mantenir la perspectiva del desig per la fugacitat i la veritat de la realitat, el 

tot eventual en cada cosa, tal com diu Zambrano138. La veu poètica espriuana, però, és 

tot sovint amarada de mancaments com la ceguesa i la set: «Galop de cavall flac, / per 

tristos anys, per aspres / camins de Sepharad. / Àrid dolor demana / aigua benigna, 

blat»139. En l’anomenat ‘cicle de la col·lectivitat’ és, juntament amb les proses dels anys 

30, quan més evident es fa el sever diagnòstic que Espriu fa del seu món, però cal 

advertir que, després de la guerra, les ridiculeses i les limitacions dels humans, febles 

titelles de cos i d’esperit, són sovint referides com a ‘mancaments’, és a dir, tant «manca, 

carència», com «incompliment d’una obligació; greuge; falta moral»140. La incompleció 

humana, la seva ceguesa, fam i set, o també l’oblit, provoca la seva passivitat: «ens va 

                                                             
135 Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 265. Per recolzar l’adopció de la perspectiva intel·lectual del 

Cusà en Espriu, Delor cita dos fragments de poemes que mostren el convenciment del poeta de la 

impossibilitat de midar l’Absolut des de la contingència: «La negra torre, mida, dit / il·limitat del que és 

finit» (P, Setmana Santa, «XXVI»); i «Allà, darrere / apagats focs d’estrelles / lleu el silenci» (P, Formes i 

paraules, «XV». No és sorprenent que el pensament de Nicolau de Cusa atragués Espriu perquè ell no 

només problematitza la coneixença de Déu, sinó la possibilitat de tal coneixença per la raó de l’oposició 

plena del finit i l’infinit (cf. Giovanni Reale i Dario Antiseri, 2010, Historia del pensamiento filosófico y 

científico, Herder, Barcelona, p. 67). A més, Nicolau de Cusa va mantenir la confiança de l’intel·lecte de 

la fe en Déu com a non-aliud, no-altre relacional que és de l’ens el fonament pel seu ser-en-l’altre sense 

ser-altre, tal com recorda Alois M. Haas, 2009, op. cit, p. 74.  
136 Carlo Ossola, 2006, «Caminos de la mística: siglos XVII-XX» dins Victoria Cirlot i Amador Vega 

(editors), op. cit., p. 14; relaciona l’expressió mística amb un estat d’improprietas transcendent, i encara 

que Espriu digui a Maria Isabel Pijoan i Picas, 1982, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), 1995, op. 

cit., p. 194, que en la seva potencial recerca de Déu no hi ha rastre de la mística catòlico-carmelitana, sinó 

de meditació de fonament racionalista, hem de recordar que els sotracs que rep la Raó afirmativa en el sí 

dels seus versos són força considerables.  
137 P, Les cançons d’Ariadna, «Llunya record d’una màgica», p. 56. 
138 María Zambrano, 1993, op. cit., p. 22. 
139 P, La pell de brau, «IV», p. 334-335. 
140 Així ho recull el Diccionari català-valencià-balear, amb sengles cites d’autoritats per a ambdues 

accepcions. Tanmateix, el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans només inclou el segon sentit del 

mot (tots dos diccionaris han estat consultats en format web el 24.04.16).  
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vivint el somni / d’un únic amor / i ens madura de pressa / per a la mort»141, quelcom 

que no té només a veure amb l’obstinació moderna a combatre i cristal·litzar el món en 

conceptes, sinó també amb la desempara còsmica de què es lamenta la veu poètica, en 

consonància amb el clam de Job ja esmentat prèviament, la indefensió i la desatenció de 

Déu142. El cec és l’obstinat conceptualitzador, el representant grotesc de l’afirmació 

sense sentit, però també és el desemparat en el desert, el necessitat de sadollament, i es 

mou en col·lectivitat, «pel més orb» 143  guiat, tot esdevenint ambigu símbol de «la 

impossibilitat d’atènyer el món, de comprendre’l i, doncs, d’orientar-se a l’endemig de 

la tenebra intel·lectiva; i a la vegada, [de] la lucidesa més absoluta, en tant que el símbol 

es redimensiona a mesura que s’activa el component diguem-ne personal, cartesià»144. 

Gassol es refereix a la inclinació espriuana a allotjar el coneixement en el clos interior, 

quelcom que nosaltres hem vist ja en la damnada Laia, però que no només pot 

comprendre’s com un element de cartesianisme segons el qual l’exterioritat és 

difícilment cognoscible com a tal, sinó com un afebliment del contundent jo cartesià, i, 

precisament, la reconeixença de la necessitat de trobar una alternativa al mètode 

epistemològic que ha predominat en la història i que ha dut la humanitat a la ceguesa, la 

fam i la set. A Mrs. Death la fragmentació del coneixement lògic derivat de la malaltia 

dels ulls provoca «the confusion of presences and persons [...] in the illogical shifts 

from plural to singular»145. La meditació sobre la mort fa recaure en la poetització 

mateixa de la perspectiva d’una mort vivificada la caracterització de les vides humanes, 

un aspre recorregut de la veu poètica per l’Infern dantesc dut a la superfície terrestre en 

què es desplega amb claredat el procés meditatiu que Delor qualifica 

«d’autoconeixement» dialèctic de la condició de vençut, de ‘serf’ hegelià146: «Però el 

torb em priva / de seguir l’amor únic» 147 ; per acabar dreçant-se en ambigua 

                                                             
141 P, La pell de brau, «XXIX», p. 356. 
142 Olívia Gassol Bellet, 2003, op. cit., p. 146 i 147. L’autora relaciona aquesta percepció poètica amb 

l’astorament de Pascal davant de la immensitat del cosmos (cf. Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 

130, el relaciona amb el comentari que Goldmann fa de Pascal a Le dieu caché, un Déu espectador. 
143 P, La pell de brau, «XLI», p. 366. 
144 Olívia Gassol Bellet, 2003, op. cit., p. 162.  
145 Gareth Walters, 2006, The poetry of Salvador Espriu. To save the words, Tamesis, Woodbridge, p. 79, 

vincula aquesta tècnica formal, que localitza en el primer poema de Mrs. Death, «Mentre representem», 

amb la pintura de Picasso o Miró i la tensa i angoixada mirada fragmentària sobre la realitat comunament 

considerada unitària. 
146 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 126-129. La dialèctica del senyor i el serf de Hegel, a grans trets, 

implica la pugna de dos éssers i l’afirmació de l’autoconsciència del senyor en la negació de 

l’autoconsciència de l’altre, que esdevé serf lligat al treball. Posteriorment, el serf reconeix en la seva 

privació i en la seva ocupació el fonament de la seva autoconsciència (cf. G.W.F. Hegel, 1988, 

Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Económica, Mèxic D.F., p. 118-121.) 
147 P, Mrs. Death, «El posseït», p. 233. 
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autoconsciència de jo vençut, «Senyor de l’ombra», que neix del silenci, de l’assumpció 

del no-res, com a «flama, centaure», és a dir, alhora aire inflamat en la nit, entre 

abismes i claror; i d’altra banda híbrida criatura sensual, 

sempre vinculada a l’amor per allò que és fugaç i 

contingent 148 . La doble condició de la ceguesa, 

cartesiana o no, passada pel sedàs de l’aprenentatge de la 

mà de la mort, fa que la veu poètica comprengui la seva 

condició de captaire d’engrunes de claror en els abismes 

de nit a què està condemnat com a ésser humà, i a què 

s’ha hagut d’enfrontar prematurament gràcies als 

desastres de la primera meitat del segle XX
149. 

També a Llibre de Sinera la ceguesa és un element poetològic fonamental, perquè 

en aquesta obra la meditació sobre la mort torna al punt de partida, no com a capgirat 

nostos sinó com a negació del silenci que precedeix a tota obra, interval de quatre llargs 

anys, en aquest cas, des de les últimes llampegades d’esperança de La pell de brau150. El 

poeta requereix dels mots per «salvar, a través de les paraules, el destí del seu poble»151 , 

i és la inquietud que provoca la inevidència escatològica allò que impulsa una i altra 

vegada la represa de l’espiral de meditació, la litúrgia poètica espriuana152, el retorn a la 

poetització dels mancats de visió en el seu viure dependent i desprotegit153. La nuesa 

                                                             
148  Joan R. Veny-Mesquida, 1996, op. cit., p. 183. Veny-Mesquida apunta la represa del motiu del 

centaure a Final del laberint, «XXVIII», on el jo poètic assumeix definitivament aquesta condició híbrida 

per clamar «suprema neu, / l’oblit. / I jo, tot sol, / complit / destí, / només amb mi / i amb l’àguila» (p. 

319-320). 
149 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 35, i també Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 137. Delor 

desplega, entre les pàgines 137 i 148 una comparació entre tres pintures de Brueghel el Vell i el sentit 

al·legòric de Mrs. Death que no són gens negligibles perquè comprenen  la filiació d’Espriu amb el pintor 

del segle XVI quant a la perspectiva descarnada i absurda de la mort. 
150 Jordi Cerdà Subirachs, 2006, «Introducció» dins Salvador Espriu, Llibre de Sinera, Per al llibre de 

salms d’aquests vells cecs, Setmana Santa (Jordi Cerdà Subirachs editor), CDESE | Edicions 62, Barcelona, 

p. IV, remet al «manierisme de la paraula no dita» de George Steiner, 2003, Lenguaje y silencio. Ensayos 

sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano (Miguel Ultorio traductor), Gedisa, Barcelona, p. 30: «El 

más alto, el más puro alcance del acto contemplativo es aquel que ha conseguido dejar atrás de sí el 

lenguaje» (citat a Josep M. Sala-Valldaura, 2015, La poesia catalana i el silenci. Tot dient el que calla, 

Pagès, Lleida, p. 18).  
151 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 36. 
152 Jean-Yves Lacoste, 1994, op. cit., p. 105.  
153 P, Llibre de Sinera, «VI», p. 324-325: «Però cecs pals furgaven / l’eixutesa del sòl / d’aquest no-res. 

Venien / a resseguir barrots / de les reixes tancades, / ferien el meu son». A Jordi Cerdà Subirachs, 2006, 

op. cit., p. 23n es destaca la fiança dels cecs a l’oïda, entesa com a sentit privat de la potencia 

gnoseològica de l’ull. 

SENYOR DE L’OMBRA 

 

Has rigut, i sóc aigua, 

repòs de terra, l’aire 

recordat. D’un silenci 

novíssim, ara neixo, 

lliure a la fi del cercle                5 

obsessiu de les coses. 

No hi ha veus, ni vells rostres, 

ni ja desig d’imperi 

o de saber. Sols dura 

la nit, nit cavalcada,                  10 

militar, i suporto 

abismes, esperances 

de claror, de sentir-me 

només flama, centaure. 
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inconscient dels cecs captaires que es mouen entre les formes de la tanka i la renga154 

ens obrirà a la següent secció d’aquest assaig, perquè a Per al llibre de salms d’aquests 

vells cecs (1956-1967) les ensopegades, la por i la desesperança 155  alimenten 

l’aprenentatge de la vida com a presó d’una íntima mort156 fins a assumir, tràgicament, 

en camí d’òbit, que «brilla, dins l’únic / coneixement del negre, / l’or del meu somni»157, 

és a dir, que només amb la visió l’anhel serà correspost. Es tracta, però, com venim 

apuntant, d’una visió interior, de l’únic i últim reducte de sí, enigmàtic i ben reclòs 

endins, en definitiva, ein andern Bezug. 

 c. Esguard endins 

Espriu defineix l’any 1980, a la seva «Lletra de Salvador Espriu al rector de la 

Universitat», la seva literatura com un constant esforç qüestionador de la pròpia 

identitat, «un pou de vertigen, l’últim llit del qual només sap Déu, si existeix»158. Fins 

ara hem procurat d’oferir una acurada lectura de l’obra d’Espriu en tant que diagnòstic 

del món i de l’ésser humà com a prolegòmens de la constatació de l’absència de 

fonament del món. És el moment d’obrir una reflexió sobre el contingut que omple el 

recorregut descendent que mena la veu poètica espriuana en aquest esforç continu 

d’autoconeixença. Com hem vist en seccions anteriors, la mort és un element 

constituent de la meditació sobre un mateix, per raó de la seva tenallant presència i del 

seu domini ignot sobre el viure inconscient. Ara bé, no podem entendre la mort en la 

poètica espriuana només com un punt de partida des del qual, a Cementiri de Sinera, el 

jo enterrat en aquella petita pàtria dels xiprers i el mur blanc recomenci una 

contemplació serena, no combatent, del món. L’exigència de comprendre l’obra en la 

seva totalitat fa que l’esguard endins espriuà estigui travessat per la mort en totes les 

seves etapes, encara que el jo poètic la percebi com a indefugible truncament, o com a 

íntim i indistint component del viure lúcid. Antígona mor sense combatre, alt símbol 

                                                             
154 Mariola Aparicio, 1998, «Poesia i brevetat: notes sobre la tanka en la poesia catalana del segle XX» 

dins V. Alonso, Actes del I Simposi Internacional de Narrativa Breu, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, Barcelona, p. 203, apunta que es tracta d’una «poesia essencialment visual, suggerent i 

evocadora», motiu pel qual Espriu l’empra, tot prescindint de descripcions o efusió sentimental, per bastir 

el món dels cecs. K. Kobayashi, 1989, «La tanka catalana i la tanka japonesa» dins Revista de Catalunya, 

n. 31 (juny),  fa referència a la idoneïtat de l’ús de la renga en l’expressionista diàleg ambigu de Per al 

llibre de salms d’aquests vells cecs. 
155 P, Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, «VII», p. 462: «Ensopegàvem / amb mots»; «V», p. 462: 

«Per la temença, / remor de passos»; i «II», p. 461: «Fixes, ben llises, / blancs vestits de la nostra / 

desesperança». 
156 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 199.  
157 P, Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, «XXVI», p. 466. 
158 Salvador Espriu, 2013, op. cit., p. 696. 
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tràgic que Espriu recondueix per a abraçar la fi de la violència, ja que «“a nivell de la 

confusa vida” “no es poden establir nítidament responsabilitats i culpes”, perquè la vida 

no és sinó una “cadena de fets buits de sentit”»159. El morir tràgic de la marmòria 

Antígona contrasta amb el discret morir patètic de la veu poètica a Cementiri de Sinera, 

o també a Les hores, però en tots els casos la mort és també el signe i l’eix vertebral de 

l’obertura de la recerca, ben endins en el clos d’un mateix, de la seva identitat, per a què 

cal que «se submergeixi en un esperit d’absència de determinacions positives, de 

renúncia a tota afirmació»160. Miralles ha reconegut, a partir de Setmana Santa, que la 

identitat que és objecte de cerca en l’obra d’Espriu està construïda a partir del 

convenciment que una espurna de veritat rau dins de cadascú: «La difícil composició 

d’una veritat d’abast universal només podrà, i encara dubtosament, obtenir-se pel camí 

de l’acord de les raons parcials»161. Estem en disposició d’afirmar que els mots d’Espriu 

són l’expressió poètica del sondatge de la pròpia llar per part de l’angoixat apàtrida162, 

la recerca d’un nou espai que fonamenti l’ordre de les relacions entre el dasein i el món, 

i que per tant es tracta d’una recerca de marcat caràcter religiós. 

La mort com a partença ja ha estat assenyalada a Cementiri de Sinera, Les hores, 

Mrs. Death, Final del laberint, La pell de brau i Setmana Santa, mentre que en altres 

obres la parca sobrevé la veu poètica a mitja meditació, tot mostrant-ne la futilitat i 

desvetllant el nou camí endins. És el cas d’El caminant i el mur, Llibre de Sinera, Per al 

llibre de salms d’aquests vells cecs, i fins Formes i paraules (1974), darrer gran recull 

poètic confeccionat a la manera d’aproximació a les escultures d’Apel·les Fenosa: 

«Príncep, escolta / com molt endins et parla, / enllà d’esculls, d’anquines, / d’ignorades 

escales / on tocarà la barca, / el tenaç, solcadíssim / pensament que governa / freus de 

retorn»163. El camí fins a aquests versos de Formes i paraules és, no obstant, farcit 

d’assajos com el de Les hores. «Mirall fràgil», el primer poema, serveix per intuir 

l’establiment de l’espai en què es duu a terme el retorn endins: es tracta de l’àmbit dels 

«abismes / on el rostre m’espera», de «l’ombra» que «endinsa / el pur cristall». És força 

                                                             
159 Alfred Badia, 1990, «Estudi introductori» dins Salvador Espriu, Antígona, Edicions 62, Barcelona, p. 

17. 
160 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 129. 
161 Carles Miralles, 2013, op. cit., p. 309. 
162 Jean-Yves Lacoste, 1994, op. cit., p. 24. 
163 P, Formes i paraules, «XXXVI», p. 487. Josep Grau i Colell, 1992, Invitació a la poesia de Salvador 

Espriu, Claret, Barcelona, p. 129, associa el tema principal de Formes i paraules, això és, la pugna entre 

les ‘formes’ arquetípiques i el caos de la realitat, amb la «set metafísica» configurada en la postguerra 

mundial.  
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destacable la correspondència dels elements abismes–ombra i ‘rostre–pur cristall, 

bastida en una relació d’ambivalència de l’espai de la mort, fecund quan «m’atanso a 

veure’m»: «em sento / en silenci somriure»164. El més rellevant, però, d’aquest poema, 

és el mot amb què comença la primera obra poètica d’Espriu després de Cementiri de 

Sinera: «Allunyat». Lacoste fa una apologia de la topologia litúrgica a l’Expérience et 

Absolu165, però el primer acte poètico-litúrgic d’Espriu comença en la distància, la 

privació de la llar166, un espai on se sent estranger però que acabarà sent sentit i descrit 

com el més familiar167. Així, potser aquesta distància, aquesta llunyania amb què s’obre 

Les hores en el regne dels morts, és en realitat la intimitat més gran que pot assolir-se, i 

l’objectiu de l’esguard endins en la projecció vers la mort és anàleg, o almenys pròxim, 

al que expressa José Ángel Valente sobre el místic espanyol Miguel de Molinos a 

Variaciones sobre el pájaro y la red, en què qualifica la pobresa com a vacuïtat, 

despossessió i sortida de sí que, alhora, és disposició a la il·luminació i a la unió amb el 

non-aliud168. En aquest procés de buidatge, que encara és sols d’aprofundiment en les 

misèries d’un mateix, fins l’afirmació de Déu esdevé eixorca. A «Arbre», Déu mort dins 

de la pròpia veu poètica és incapaç de confortar com la bardissa de Moisès amb la 

consolidació de la identitat: «Jo sóc el qui sóc» (Èxode 5, 13): «No has respost mai al 

clam i em deixaves / en temença de nit, foc secret, alta flama, / arbre Déu en la nit»169. 

Les hores, com ja hem dit, són l’assaig de l’aprofundiment endins de la veu poètica per 

mitjà del record, intent que acaba essent frustrat però de què s’extreu un fonamental 

aprenentatge, el nom del qui a Cementiri de Sinera havia guanyat la pau de la mort: 

«Ningú», i la represa solemne d’un allunyament que torna a ser endinsament: «Sota 

claríssims cels, escolto com el vent / em diu el nom guanyat, aquest meu nom: 

“Ningú”»; i «Ara, sense cap por, tot sol, m’allunyaré, / nit endins, Déu endins, per la 

sorra i la set»170. Així esdevé el jo poètic ‘senyor de l’ombra’, capaç de projectar les 

seves fletxes en alt vol meditatiu des de la líquida matriu de les vides de cadascú, la 

                                                             
164 P, Les hores, «I. Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-I-1938) – Mirall fràgil», p. 185.  
165 En concret, Jean-Yves Lacoste, 1994, op. cit., p. 9, afirma que ipseïtat i corporeïtat són indissociables; 

l’experiència, per tant, és coexperiència de temps i de lloc. La vida interior no pot ser, llavors, atòpica o 

incorpòria. 
166 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 32: «Escrits en primera persona, els set poemes inicials 

assenyalen l’enfrontament del  poeta amb la mort, mirall en el qual es veu reflectit».  
167 Maria Isabel Pijoan i Picas, 2005, «Salvador Espriu: “Una vella resposta que t’haurà de servir”» dins 

Víctor Martínez-Gil i Laia Noguera (editors), op. cit., p. 184. 
168 José Ángel Valente, 2000, Variaciones sobre el pájaro y la red, Tusquets, Barcelona, p. 89 i s.  
169 P, Les hores, «I. Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-I-1938) – Arbre», p. 186.  
170 P, Les hores, «III. Recordant allunyadament Salom (18-vII-1936) – Ho voldria dira amb els meus 

llavis de vell», p. 186.  
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mort171, com és expressat a «Coèfor»: «I veuré l’altre rostre / al mirall, el que porto / 

latent des de l’origen, / sense por, car el vespre / amic farà de guia / pel vidre nu de 

l’aigua. / Clamaré: “Sóc i vetllo / i m’estimo”»172. D’aquesta introspecció en sorgeix 

una nova consciència, que mica en mica furga en sí mateix els guanys, els nous visos de 

«pau», la «solitud», la «buidor», el «no-res» i el «silenci» que ella mateixa ha engendrat. 

S’obre l’espai de la placidesa, una placidesa complexa perquè es desprèn d’espera i de 

temences, és a dir, de la perspectiva de la mort angoixada. Tal com Delor detecta, en el 

transcurs entre Les hores i Final de laberint trobem  

un jo que s’aferma en la seva pròpia alteritat, en tant que es construeix sobre el pronom 

oblic «mi», allò que està subjecte a la mort. Allò que del «mi» morirà seran les 

especulacions (les figures en el mi-rall), però el jo restarà intacte, com a subjecte lingüístic, 

és a dir, ànima immortal del discurs poètic173. 

La veu poètica ha truncat l’escissió entre sí i la seva radical condició de 

contingència, i s’ha afirmat a sí mateixa com un nou jo. A bona part d’El caminant i el 

mur anem trobant testimonis escatxigats de lentitud pesarosa vinculada amb el ressorgir 

del nou subjecte poètic en el seu espai d’obertura a la claror pròpia de la perspectiva no 

dualista de la mort, i que tanmateix presenta «com una nostàlgia d’una vida possible que 

encaixaria en el curs del temps i en els grans cicles de la natura»174: «Jo, que moro i sé / 

la solitud del mur i el caminant, / et demano que em recordis avui, / mentre te’n vas amb 

les sagrades hores»175. Chronos s’escola entre els dits del jo poètic a mesura que avança 

la comprensió de sí mateix com a presó, laberint al centre del qual es troba el mirall 

íntim, el que no està esquerdat176, allò que el mostra a sí mateix en l’harmonia dels 

opòsits pròpia del vers de Roís de Corella que encapçala la tercera secció de poemari: 

«Crida lo sol plorant ab cabells negres»177.  

                                                             
171 Hildegard Elisabeth Keller, 2006, «Abundancia» dins Victoria Cirlot i Amador Vega (editors), op. cit., 

p. 127, assenyala que el caràcter impropi del líquid, és a dir, la seva volubilitat, en permanent discórrer 

cíclic, el converteixen en un dels símbols més prolixos en l’expressió mística, un element santificat de 

retorn i vincle. 
172 P, Mrs. Death, «Coèfor», p. 249. 
173 Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 65. 
174  Josep Maria Castellet, 1972, «Pròleg» dins Salvador Espriu, El caminant i el mur, Edicions 62, 

Barcelona, p. 10. 
175 P, El caminant i el mur, «II. Cançons de la roda del temps - Just abans de Laudes», p. 279. 
176 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 26 i 27. 
177 P, El caminant i el mur, «III. El Minotaure i Teseu – Una closa felicitat és ben bé del meu món», p. 

281. Cf. Rosa Delor i Muns, 2015, «El laberint d’Espriu com a figuració de la postmodernitat» dins 

Indesinenter, Punctum | CDESE, n. 10, p. 223: «El jo poètic es veu perdut en un deambular sense sentit al 

voltant d’una única pregunta que li hauria d’assegurar un coneixement mínim, el de la partícula del seu jo, 

que, si més no, és capaç de generar una escriptura on trobar una mica d’estabilitat». 
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La tríada de poemes «Una closa felicitat és ben bé del meu món», «Sempre puc 

guardar coses al teu armari» i «Pel meu mirall, si vols, passen rares semblances», 

pertanyents a la tercera part d’El caminant i el mur, són un exemple paradigmàtic de la 

introspecció espriuana. Comencem amb «m’endinso pel camí dels ulls, / pel buit esglai 

on sento, / enllà, el meu Déu, / sempre enllà, més enllà de falsos / profetes i de rares 

culpes»178, del primer poema, en què el jo poètic s’explora a sí mateix en un traçat de 

fora endins, però no des de dins seu, sinó des d’una ambigua perspectiva externa que és 

alhora perspectiva patètica d’un viure que no és viure i que contrasta amb la sublimitat 

de les engrunes de llum trobades a partir de l’esguard enllà, és a dir, endins179. El segon 

poema, en canvi, destaca el risc retrobat en l’esforç de superació dels contraris, en la 

pugna per la nova perspectiva: «Escolta, compta ara els passos / d’un orb, el batec feble 

/ del cor que m’he guanyat dintre la fosca»180. Estem davant d’una nova configuració de 

la identitat, però més aviat d’una identitat que no té res a veure només amb un predicat 

estàtic de ressò metafísic, sinó un «batec» i uns «passos» delicats i contingents. Aquesta 

intuïció que identifica la vida i el moviment és recollida en un dels versos més cèlebres 

d’Espriu: «Esdevinc mur, jo caminat per mi»181. Un nou trànsit que ha alterat tots els 

paradigmes, i potser fins i tot els ha desfet, sense «grans crits existencialistes» ni tampoc 

cap tipus de supèrbia afirmativa pròpia de científics, filòsofs i teòlegs: «La paradoxa 

existencial en què es debat el Caminant és que la vida és com una mort, mentre que tot 

allò que ara ja forma part dels morts és l’autèntica vida»182. El tercer poema de la tríada, 

«Pel meu mirall, si vols, passen rares semblances», rebla el tempteig a vegades 

desencertat que de l’esguard endins es pot fer, tot expressant la condició perible i 

maculada de les paraules poètiques, perillosos instruments, fins i tot indignes: «I al 

mirall, entretant, es reflectia / a poc a poc una perversa imatge»183. 

Sengles cites sobre el deseiximent d’Eckhart i Nicolau de Cusa, sobre qui ja ens 

hem referit, obren el que és explícitament el testimoni d’aprenentatge vital de la veu 

                                                             
178 Op. cit., p. 286-287. En paraules de Víctor Martínez-Gil, 2004, «Invitació al lector» dins Carles Torner 

(editor), Lectures de Salvador Espriu, Proa, Barcelona, p. 101: «La descripció irònica de l’exterior feta 

des de la mirada de qui se situa ja en l’espai interior». 
179 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 41: «El poeta conta que quan torna a casa seva, al capvespre, 

del seu “diari odi contra el pa”, s’endinsa “pel camí dels ulls, pel buit esglai”, on sent, més enllà, el seu 

Déu...». 
180 P, El caminant i el mur, «III. El Minotaure i Teseu – Sempre puc guardar coses al teu armari», p. 287. 
181 Op. cit., p. 295.  
182 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 93. 
183 P, El caminant i el mur, «III. El Minotaure i Teseu – Pel meu mirall, si vols, passen rares semblances», 

p. 288. 
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poètica més clar de l’obra d’Espriu, Final del laberint. Al capdavall, només és un pas 

més en el cíclic procés de davallada i ascensió184 –mots ja caducs per a la topologia 

poètica espriuana de l’endinsament lúcid– abans de La pell de brau, però en ell hi ha 

condensada l’enorme dificultat d’expressar-se que pateix el jo poètic, que malda en 

permanent exploració de la substancialitat dels mots a través d’una pulcríssima 

verbositat185. Com bé recorda Pijoan a Espriu en la fi del laberint, el trajecte indefinit de 

la veu poètica en l’assumpció de la seva pobresa i buidor, dels seus fràgils fonaments, és 

el camí per arribar a ser «conscient que la intuïció de Déu és inefable, que la paraula 

poètica fracassa en intentar dir el nom del no-res»186 , i que, de nou, després dels 

diversos assajos de comprensió i risc, només l’esforç constant de relació187, el caminar 

que mai no es detura, pot ajudar-la a no morir abans d’hora, submergida en dolor i 

confusió. 

 d. Camí enllà 

És cert que La pell de brau, Llibre de Sinera, Setmana Santa i Per al llibre de 

salms d’aquests vells cecs obren la poesia espriuana a una dimensió col·lectiva anàloga 

a aquella de Laia o Ariadna al laberint grotesc, en què la visió tràgica del món després 

de la mort de Déu reflecteix una maduresa reflexiva força més enllà de la mera crítica 

sociopolítica188. El jo constituït en un nou jo transitori, desposseït del superflu batallar 

contra la mort i armat només amb el silenci i la pau del sepulcre189, abraça la parca, 

l’eleva per sobre de la cridòria, la xafarderia i la banalitat, com a metòdica meditació190. 

Pren una perspectiva dissolvent de la vida, l’esguard endins i el caminar. El jo és un mur, 

un recorregut cronològic finit i alhora un espai ambigu, paret i cancell de la claror en 

                                                             
184 Maria Isabel Pijoan i Picas, 1989, Espriu en la fi del laberint, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

Barcelona, p. 17-22. Pijoan desgrana amb precisió tots els elements que ens permeten parlar en aquests 

termes cíclics i que són presents en els primers poemes de Final del laberint, com la fosca i les presons.  
185 José Ángel Valente, 2000, op. cit., p. 60-70, recorda que el Verb és un principi que es desenvolupa en 

la negació de les paraules, ja que és una matriu prenyada de significació. Afegeix que l’expressió poètica i 

l’experiència mística solen convergir en l’obsessió per la substancialitat de la paraula, la difícil 

(re)presentació de la lucidesa, de la consciència superior. 
186 Maria Isabel Pijoan i Picas, 1989, op. cit., p. 127. Antoni Prats, 2013, Salvador Espriu o la fidelitat als 

orígens, Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 152, afegeix que podríem qualificar el traçat de «via 

purgativa, a  la qual es refereixen d’una o altra manera els pensadors místics».  
187 José Ortega y Gasset, 1966, ¿Qué es filosofía?, Revista de Occidente, Madrid, p. 219: «El único ser 

indudable que hallamos es la interdependencia del yo y las cosas, [...] no el suficiente [nihil indigeat], 

sino “el ser indigente”. Ser es necesitar lo uno de lo otro». 
188 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 132 i 133: «El problema central que es planteja el pensament 

tràgic consisteix a saber si l’home sobre el qui s’ha deturat la mirada de Déu pot continuar vivint».. 
189 Maria Isabel Pijoan i Picas, 1986, op. cit., p. 217. 
190 Antoni Piqué, 1967, «Salvador Espriu i el sentit ordenador» dins Boletín del Instituto de Estudios 

Helénicos, n. I, Universitat de Barcelona, p. 65 i 66. 
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cada ascens i davallada en el dedins de sí191. Tanmateix, hem de defugir forçosament tot 

solipsisme definitiu, perquè, tal com indica el poema «XLVIII» amb to imperatiu: «Pensa, 

treballa, lluita i sofreix per Sepharad, / sota la pluja i el torb, en l’alegre mar del 

llamp»192; i segueix en el «XLIX»: «I quan arribis a la porta de la teva nit, / en acabar el 

camí que no té retorn, / sàpigues dir tan sols: “Gràcies per haver viscut”»193. Aquest 

imperatiu d’admonició, és potser el tret més característic de La pell de brau, ja que la 

veu poètica es dreça en el fang de la pròpia mort per comunicar, per sobre de tot, un 

missatge d’esperança: «Els nostres ulls aprenen / dels més sensibles dits / de cec / a 

mirar i saber, / a comprendre / amb lent amor»194; però el recull també està poblat, com 

mostra aquesta darrera cita i també aquesta: «Per camins de fang / guiàvem el nombre / 

cap a la unitat»195, d’un to d’extrema proximitat amb els altres, una adopció natural i 

sense les fissures que podíem percebre en les narracions dels anys 30 o a Les hores de la 

primera persona del plural. La veu poètica acompanya i és acompanyada 196  per la 

multitud, un col·lectiu ben diferent al d’Ortega o Unamuno, a parer de Gassol: la son, 

ceguesa i els mancaments són extensius a tothom, senyor o servidor, perquè com hem 

advertit a tomb de Mrs. Death197, l’única senyoria funcional en el món esquerdat és la 

mort. La veu poètica espriuana, llavors, no és San Manuel Bueno, i tampoc fa 

distincions dramàtiques entre sí i els altres, sinó que se sent acompanyada d’iguals en 

igual i visceral lluita per una supervivència molt especial: la que consisteix en salvar la 

pell al mateix temps que se li cerca un valor esguard endins198. 

                                                             
191 Antoni Vilanova, 1985, op. cit., p. 577. 
192 P, La pell de brau, «XLVIII», p. 373. Aquí també s’hi diu «Vius i voldries no sentir-te en el perill», 

expressió que explicita la desencaminada angoixa col·lectiva per la malentesa mort. 
193 Op. cit., «XLIX», p. 373. 
194 Op. cit., «LIV», p. 377. La crítica no té problemes per qualificar de «profètic» el to emprat per Espriu a 

La pell de brau (cf. Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 53; i també M. Pau Cornadó i Teixidó, 1989, 

La influència de la Bíblia en l’obra de Salvador Espriu (Tesi doctoral), Universitat Autònoma de 

Barcelona, Barcelona, p. 356-376). D’altres, com Olívia Gassol Bellet, 2003, op. cit., p. 129 i 130, 

vinculen aquest jo poètic amb un «poeta-filòsof a l’estil platònic, que es sacrifica pel govern de la res 

publica»; o Santos Hernández, 1968, «Para un boceto de Espriu» dins Salvador Espriu, La pell de brau | 

La piel de toro (texto bilingüe), EDICUSA, Madrid, p. 16, que reclama entendre l’aproximació d’Espriu a 

l’alteritat com «llena de respeto, de amor al hombre. Y, por tanto ‒son sinónimos‒, de confianza en el 

hombre». 
195 P, La pell de brau, «XLII», p. 369. 
196 Tal com destaca Martin Heidegger, 2007, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, 

finitud, soledad (Alberto Ciria traductor), Alianza, Madrid, p. 256: «El ser-con con... forma parte de la 

esencia del existir del hombre, es decir, de todo hombre respectivamente individual», així que tot assaig 

de clausura solipsista no és en cap cas un tret definitori exclusivista de la humanitat, sinó ben al contrari, 

un esforç filosòfic divergent de la connatural coexistència dels humans. 
197 Vid. Nota 146. 
198 Olívia Gassol Bellet, 2003, op. cit., p. 133 i 134. 
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Parlem d’eiximent al col·lectiu però de ben segur som imprecisos, perquè cada pas 

que ha fet la veu poètica en les seves davallades i els seus ascensos no l’ha escindit del 

món, ans al contrari: «El sol jove l’ha mirat, / i la fosca muntanya, / i l’aire que ve dels 

camps / al dolç fum de la casa»199. És ara, això sí, que comença a redescobrir el seu 

vincle amb el món sofrent, ara que comprèn la seva condició com a contingent ferida 

cronològica abraçada al seu propi final, i per això és en aquest moment que el 

reconeixement de l’alteritat es desplega amb un rigor poètic de projecció vers la mort i 

d’aprenentatge de la finitud poc equiparable al de la resta d’obres. Delor ha partit de la 

simbologia de la roda del temps, així com també de l’aproximació a la vacuïtat, per 

dibuixar una relació original entre la col·lectivització del camí del viure en la poesia 

d’Espriu i la compassió buddhista, karuṇā. El Buddhisme Mahāyāna preconitza karuṇā 

juntament amb prajña, la saviesa, per als bodhisattva, els qui romanen al llindar de 

l’estat d’il·luminació búddhic amb la missió d’aproximar als altres el camí de 

deseiximent i coneixement que ells han resseguit fins a esdevenir un nou jo no 

conceptualitzador, en harmonia amb la codependència de les coses, 

pratītyasamutpāda200. Independentment de l’impacte o la fecunditat d’aquesta tradició 

religiosa en l’obra d’Espriu, hi ha quelcom d’indubtable: en aquest món de nit i somni 

poblat per titelles, les altes paraules no arriben mai a ser compreses, a menys que el 

caminar en consciència de la pròpia mort faci de cadascun dels caminants algú obert a 

les engrunes de lucidesa201. La veu poètica tot sovint parla de forma profètica, en una 

forma de tensió dialèctica entre el jo i l’altre que Castellet troba característica de Llibre 

de Sinera202, i que és resolta amb la identificació de la veu poètica amb tots aquells que 

l’acompanyen en el camí: «Repreníem el somni tenaç / –contra el bou, el serpent, el 

senglar– / de la nostra difícil bondat, / de la nostra viril dignitat, / de la nostra fidel 

llibertat»203, i tanmateix amb irades invectives contra la passivitat i la submissió que 

sorgeixen de l’amor i l’esperança d’intuir, tan íntimament, que viure, sotjar-se, sofrir i 

                                                             
199 P, Les hores, «III. Recordant allunyadament Salom (18-VII-1936) – «Piragua», p. 213. 
200  Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 244-256. Un bon exemple en la tradició buddhista de la 

consciència d’insuficiència de la introspecció intel·lectiva com a via de salvació sense l’element de 

compassió pel sofriment altri del món, el trobem al Sūtra de la plataforma: «El bodhi no és un árbol, / el 

espejo brillante no tiene pedestal. / Si la naturaleza búdica es por siempre pura y limpia, / ¿dónde està el 

polvo?», Hui Neng, 2000, Sūtra del estrado (Tan Jing) (traducció i introducció Laureano Ramírez, edició 

bilingüe amb el text de Dunhuang), Kairós, Barcelona, p. 53. 
201 Joaquín Marco, 1966, «Prólogo» dins Salvador Espriu, Libro de Sinera (texto bilingüe) (José Batllo 

traductor), El Bardo, Barcelona, p. 12. 
202 Josep Maria Castellet, 1968, «Introducció» dins Salvador Espriu, Obres Completes, v. 1: Poesia, 

Edicions 62, Barcelona, p. 9-10. 
203 P, Llibre de Sinera, «VIII», p. 396.  
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caminar són una i la mateixa cosa: «D’aquella mar venia l’aspre cant / d’una veu d’ira 

que no pot cansar-se»204. Cerdà i també Castellet han detectat que la segona meitat de 

Llibre de Sinera ressegueix un itinerari invers al de Cementiri de Sinera, però anàleg en 

la seva idèntica projecció vers la mort205. Els anys d’aprenentatge poètic han permès el 

«difícil guany / d’unes poques paraules despullades. / He vist la meva vida com un mur 

/ en el silenci de la tarda i el seu pas»206, i la mort s’advé a la veu poètica amb una 

concreció espacial inaudita des de la llunyana rendició de l’any 45: «Vinc a la nua / 

sequedat de la terra. / Sóc ja silenci / aprofundit. M’allunyo / d’una pols enlairada»207. 

L’elegia segueix sent la principal eina espriuana per projectar poèticament la llibertat a 

què accedeix l’ésser humà en llaurar i treballar la mort com a pròpia208, una fiança al 

llenguatge i a la cançó com a instruments de coneixença digna del jo retrobat, i també 

del món, en forma de davallada vers l’expressió difícil del no-res. Aquesta llibertat és la 

que li permet de traslladar la seva mort solitària a una negació de sí que no conté cap 

traça de pessimisme, sinó que és l’expressió davant del poble, dels altres, d’un fecund 

nihilisme que és condició de possibilitat de la mateixa llibertat. La clausura amb els 

mots de Sant Pau: «Em sento morir quan moriu i em sento viure quan viviu» (2C 7:10), 

pròxims a «Non so chi sia, ma so ch’ei non è solo» de Dante a l’inici de Les hores, 

transmeten el sentiment col·lectiu de la mort, el d’un caminar conjunt per l’única vida, 

el mur, que el poble ha de pugnar per guanyar209. 

A Setmana Santa i a Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, el camí col·lectiu 

esdevé central en tota la seva cruesa, a imatge de la renovació evangèlica de la memòria 

de l’Èxode i de l’Aliança. La transitorietat i la condició errant del poble és el camí 

poètic de resseguiment del propi mur, i és un via que, en rigor, és camí de dolor que 

                                                             
204 Op. cit., «XVIII», p. 402. 
205 Jordi Cerdà Subirachs, 2006, op. cit., p. 70n; Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 56-58. Castellet 

consigna contínuament aquests versos amb la rendició cívica del poeta i el seu pas enrere en una lluita per 

la llibertat que mans més joves han d’emprendre, però creiem que cal percebre el retorn i la mort com una 

trajectòria coherent en l’aprenentatge de la nova manera d’assumir plenament la condició d’inderweltsein. 
206 P, Llibre de Sinera, «XXXV», P. 414. 
207 Op. cit., «XXXIX», P. 417. 
208 Denise Boyer, 1990, «Le moi poétique dans l’œuvre de Salvador Espriu» dins Annie Molinié i Carlos 

Serrano Sánchez (editors), Mélanges offerts à Paul Guinard, v. I, Éditions Hispaniques, París, p. 80. 
209 Jordi Cerdà Subirachs, 2006, op. cit., p. 79-80n; Josep Maria Castellet, 1984, p. 39: «Fa pensar en un 

llaç secret que uneix el poeta amb el seu poble». Heinrich Bihler, 1979, «Setmana Santa (1971), de 

Salvador Espriu, ejemplo de poesía religiosa crítica en la actualidad» dins Iberoromania, n. 9, Max 

Niemeyer, Tübingen, p. 109, també fa referència al turment col·lectiu de la humanitat en la seva 

angoixada contingència.  



42 

 

identifica el «rei tràgic» i el poble210, a més de suposar la resecció de tota seguretat 

afirmativa davant la imperial pregunta de Ponç Pilat: «Què és la veritat?»211, que rep per 

resposta: «Enllà del tot, del res, del gaire, / del poc i el molt, hi ha tempestat»212. Aquest 

«enllà», com totes les referències espacials espriuanes, és certament difícil de prendre al 

peu de la lletra, tal com passa amb l’escodrinyar «endins», però sí que és una referència 

precisa a una aproximació no conceptual de la realitat, senzilla i difícil alhora per als 

éssers humans moderns, responsables del trencament irremeiable de la confiança en el 

mirall del món, massa insignificants com per merèixer la vida eterna213, el càstig o la 

recompensa, però capaços de dignificar-se en l’assumpció plena de la seva finitud. És 

així com s’aproximen al Nom, a l’indicible, les Maries en el poema XXVIII de la mateixa 

Setmana Santa: «amb espant / miren, escolten i després / ja se’n tornaven a ciutat»214; 

però també la dels captaires cecs, els qui fan de l’errar –és a dir, del caminar i del 

furgar– una finalitat en sí mateixa215 , i recorren un camí d’amor vers el rastre de 

l’Absolut en un mateix que reconfigura la mort i n’inverteix el sentit tot desposseint-se 

també de l’angoixa. És precisament així, com a configuradors, que Cerdà diagnostica el 

col·lectiu de Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, tot relacionant-los amb «Les 

aveugles» de Baudelaire, els artistes que palpenten la confusa modernitat, sense 

bastiments ni cap seguretat, però que en aquest cas, «d’un pou a l’altre / de la nit, som 

profunda / set de font clara»216. Els captaires espriuans caminen ebris de penes, clamen i 

                                                             
210 P, Setmana Santa, «XIX», p. 439. Jordi Cerdà Subirachs, 2006, op. cit., troba que aquest rei és tant 

Crist, com Job, com Èdip, és a dir, aquells que mostren el camí d’anhel vers la unitat d’una o altra forma, 

amb una o altra sort. Aquest comentari ens fa aprofundir en la consciència poètica de la capacitat 

individual per obrir «llum / de camins / a la set», davant d’una injustícia creixent, tot posant en valor 

l’esforç del jo i del nosaltres per deixar enrere un ordre injust i penetrar en la indistinció i la impropietat 

dels desposseïts per sadollar el desig de claror. Sobre la correlació de l’obra amb la processó que 

representa la Passió, Francesc Vallverdú, 1985, «Nota introductòria» dins Salvador Espriu, Setmana 

Santa, Edicions 62, Barcelona, p. 9, diu: «No és sols el drama de Jesús que es debat aquí, sinó també el 

dels oprimits», i a la p. 11 afegeix: «El “rei tràgic” en el seu martiri– representa, en un segon pla, el poble 

perseguit i esclafat, tornat insensible, en la concepció del poeta, després de “llargs anys de neu” (aquí la 

neu simbolitza el mal)».  
211 P, Setmana Santa, «XXIV», «XXV» i «XXVI», p. 445 i 446. La pregunta la trobem a Jn 18:38: «Li diu 

Pilat: --I què és la veritat? Després de dir això, Pilat va sortir altra vegada a fora, on eren els jueus, i els 

digué: -- Jo no li trobo res per a poder-lo inculpar» (BCI). 
212 Op. cit., «XXVIII», p. 448. Aquest vers és un manlleu involuntari que el propi autor reconeix a la «Nota 

liminar» dins op. cit., p. 424. Jordi Cerdà Subirachs, 2006, op. cit., p. 178n, remet a Eckhart per a la 

concepció d’un buit que no és un no-res infecund. Esyllt T. Lawrence, 1978 (juny), «Salvador Espriu 

entre Sinera i el seu cementiri» dins Serra d’Or, n. 225, p. 19, també associa aquest manlleu a la buidor.  
213 Josep Martí Gómez i Josep M. Huertas, 1977, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), op. cit., p. 76. 
214 P, Setmana Sanmta, «XXXVII», p. 455. 
215 Vincenzo Vitiello, 1996, «Désert, éthos, abandon. Contribution à une topologie du religieux» dins 

Jacques Derrida i Gianni Vattimo, op. cit., p. 153 i s. Jean-Yves Lacoste,  1994, op. cit., recorda que 

l’espera que s’obre en la humanitat després de la crucifixió de Crist està prenyada d’Absolut. 
216 P, Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, «XXIX», p. 467. 
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es pregunten per la dissort de ser una ferida en el temps217, i lentament assumeixen el 

seu lloc «al fons del glaç de l’aigua»218, és a dir, en plena identificació de guia i guiats, 

de senyor i de serfs, quelcom només revelat quan la mort, «aquell corrent tan ràpid, / on 

hem de caure»219, s’alça com a únic paràmetre de certesa de la humanitat. 

Al llarg d’aquesta llarga reflexió encetada amb el diagnòstic de la fragmentació en 

mil bocins del mirall del món als ulls del jo, punt de partida de la incapacitat de 

guariment altre que no sigui la mort220, hem anat resseguint el camí d’aprenentatge 

espriuà de forma cronològica, amb respecte per les successives etapes de creació del 

poeta. A parer nostre, Formes i paraules, Les roques i el mar, el blau, Per a la bona 

gent i tota la resta de poemes i narracions publicats per Espriu fins l’hora de la seva 

mort, constitueixen un colofó particular en el marc de l’obra, sovint suscitat per 

l’aproximació a una circumstància determinada, però no per això abandonen el mateix 

sentit d’assaig que es pot atribuir a tots i cadascun dels versos d’Espriu221. És per això 

que en aquests versos pertanyents al segon poema de la suite «Si visitaves honestament 

Montserrat», ja agrupats en el calaix de sastre Fragments. Versots. Intencions. Matisos, 

podem copsar la represa incansable del jo poètic espriuà en el seu particular camí, 

recorregut vital indefugible per imperatiu ètic222, com a única forma de llaurar la pròpia 

mort, de guanyar-la i posposar-la poèticament fins al seu adveniment, en plenitud de la 

consciència: 

Ningú no m’ha salvat 

de la desesperança. 

Em feria cristall 

del meu temps. A hora baixa, 

m’endinso pel camí                   5  

de la font amagada. 

Escolto la remor 

molt benigna de l’aigua223 

                                                             
217 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 194-200. Delor considera l’obra una lectura de La paràbola dels 

cecs de Brueghel, però hi veu 5 seccions de digressió en diferents parts. Ambdós fragments constituents 

del poemari d’haikus, però, conformen un nou assaig espriuà d’esguard endins, de furga en els racons més 

profunds d’un mateix, i així és natural que trobem, al llarg de l’obra, la successiva frustració de 

l’aproximació afirmativa de la realitat i la davallada. En aquest cas, però, ens trobem davant la mostra 

poètica espriuana més subtil d’identificació del jo i el nosaltres, la mostra més pura d’amor a la humanitat 

com a prova definitiva de la igual condició existencial de tots els éssers humans.  
218 P, Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, «XL», p. 469. 
219 Op. cit., «XXXVIII», p. 468. Com diu Vincenzo Vitiello, 1996, «Désert, éthos, abandon. Contribution à 

une topologie du religieux», p. 41 i 42, la percepció de l’espai geogràfic també és conduïda per la joia 

reconfiguradora de la realitat estimada. 
220 Cf. D. Gareth Walters, 2015, «Salvador Espriu: l’art de sanar» dins Indesinenter, op. cit., p. 29-40, per 

a una aproximació a la sanació de la humanitat i de sí mateix que el poeta practica en el seu esforç literari.  
221 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 259. 
222 Carles Miralles, 2013, op. cit.,  p. 398. 
223 P, Fragments. Versots. Intencions. Matisos, «Si visitaves honestament Montserrat – II», p. 563. 
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3. Forma literària, pensar religiós 

 a. Paraules, secularitzacions i manlleus 

Si per alguna cosa s’ha caracteritzat la crítica literària sobre Salvador Espriu, des de 

la Iniciació de Castellet fins a La Càbala i Espriu de Delor, és per la insistència en 

localitzar les referències a les tradicions mitològiques o espirituals més pregonades en 

l’obra del poeta. Castellet les destil·la en tres focus emissors de la tradició: Egipte, 

Jerusalem i Atenes, a partir de referències explícites d’Espriu a la Barca osiríaca, a la 

Golah o a Tirèsias. Així s’ha considerat que les citacions espriuanes a d’altres tradicions 

no responen simplement a una mostra de preferències literàries, sinó més adequadament, 

a l’ambiciosa temptativa «d’inserir la pròpia obra en la constel·lació de les grans 

creacions de la humanitat, sobre la base d’integrar tot el passat cultural en el present, de 

contribuir constructivament a la prolongació del continuum històric» 224 . Aquesta 

afirmació, a parer nostra, és sensata en la mesura que és coherent amb la pròpia tasca 

poètica desplegada per Espriu amb la seva pròpia obra, i només a partir dels seus versos 

i fragments pot ser tolerada. L’Altíssim diu en el seu prec final de Primera història 

d’Esther: «Si algú dels qui m’enteneu creu encara que és una obra digna i noble evocar 

amb esperit religiós les ombres predecessores, [...] que pregui avui pels difunts de 

Sinera» 225 ; i aquestes paraules no poden fer més que recordar-nos als vius la 

importància de viure, la gran rellevància que té la nostra existència, si fa no fa sempre 

immersa en maldecaps peribles i prescindibles, com a única propietat a l’abast de la mà. 

Espriu deia en una entrevista que l’ànima és el resultat de l’esforç vital, i que és 

necessari el bastiment d’un món perdurable i en continuïtat per negar-nos a nosaltres 

mateixos com a simples ferides finites226. És senzill d’entendre que la gran tragèdia 

clàssica que és Antígona, a ulls d’Espriu, en què justícia, compassió i rigor xoquen en 

les esferes més elevades de l’hybris, esdevingui un relat de mancaments, 

d’incomunicació, i no tan d’elevats excessos sinó de desorientats moviments de 

putxinel·li. L’Antígona espriuana ha de ser compresa sub specie temporis nostri, com 

l’expressió literària de l’ambigu viure tràgic modern, i també i sobretot com la visceral 

intuïció de la necessitat humana de disposar de la pròpia vida per poder-se esguardar en 

el fons de l’abisme d’un mateix i trobar-hi la indefugible mort. La vida és imperativa 

                                                             
224 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 89 i 90.  
225 Salvador Espriu, 1948, op. cit., p. 78. 
226 Damià Ferrà-Ponç, 1972, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), 1995, op. cit., p. 173. 
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per a Espriu, i ni Polinices, ni Etèocles, ni Antígona, per altes o baixes que siguin les 

seves morts, en poden disposar com en disposa ell: 

Però hem viscut per salvar-vos els mots,  

per retornar-vos el nom de cada cosa,        10 

perquè seguíssiu el recte camí 

d’accés al ple domini de la terra. 

Vàrem mirar ben lluny del desert, 

davallàvem al fons del nostre somni227.  

La cíclica tasca literària que emprèn Espriu és la de l’expressió del propi viure, i 

tota davallada és «camí, / perill endins, / per noms captius / a closos dits, / fins al llindar 

/ de l’esplendor / d’aquella neu, / davant el mur / dominador / del fosc neguit / buit de 

sentit / de mancaments / sense perdó»228. Els mots són el vehicle perillós de la veritat de 

les coses, de l’ordre harmònic del jo amb sí mateix i amb el tot indistingit i projectat per 

la seva peribilitat, fins la mort. És per això que González de Cardedal retrata Espriu com 

algú per a qui «no es posible ya murmurar sonidos sin alma, repetir vocablos sin tuétano. 

[...] Las cosas vuelven a ser realidades espesas; se ahuyenta el humo, que a todas las 

rodea envaneciéndolas y envileciéndonos»229. Els assajos espriuans estan assedegats de 

substantivitat, furguen la unitat de sentit, d’un sentit superior en cada cosa, però que 

pertany a cada cosa d’una forma íntima, inexpressable per trobar-se en el confús espai 

dels límits de la lògica. No es disserta, no s’analitza, no es preveu ni es pretén, però es 

topa amb la realitat dels noms de les coses, la seva condició perible com a únic 

fonament buit de l’ésser. «Los elementos aparentemente más triviales del significante 

son portadores de una sobrecarga que los desborda», diu Valente, i fa referència 

explícita a «los» per a St. Juan de la Cruz, i a «allí» i «donde» per al Càntic dels Càntics 

bíblic230. Per al cas d’Espriu, mots com «endins» i «enllà», tan freqüentment destacats 

al llarg de tota aquesta reflexió, són elements clau d’un ús poètic de la llengua que, en 

rigor, s’oposa de forma diametral a la cristal·litzada metafísica vuitcentista, i, de fet, 

proposa la salvació de les paraules d’aquest estat de diferenciació i escissió a què la 

metafísica ontoteològica les havia sotmeses231. El privilegi cau, llavors, en l’experiència 

i l’astorament davant de la presència inexpressable, així com en la deliberada absència 

                                                             
227 P, Les cançons d’Ariadna, «Inici de càntic en el temple», p. 142. 
228 Op. cit., «Sé com és blanc d’alta neu», p. 68 i 69. 
229 Olegario González de Cardedal, 1984, El poder y la conciencia. Rostros personales frente a poderes 

anónimos (Pedro Laín Entralgo pròleg), Espasa Calpe, Madrid, p. 284. 
230 José Ángel Valente, 2000, op. cit., p. 202-220. 
231 Eugenio Trías, 1996, «Penser la religion. Le symbole et le sacré» dins Jacques Derrida i Gianni 

Vattimo, op. cit., p. 107, recorda el bandejament que les filosofies de la sospita van avançar per a la 

religió teològica, responsable primera, segons el seu diagnòstic, d’haver malentès el vincle entre logos i 

raó. 
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de violència sistemàtica contra les aparences del món232. D’aquesta aproximació íntima 

del sentit sacralitzat de la llengua pot néixer la meditació poètica sobre l’origen, la fi, el 

límit, la salvació i la mort, que Delor considera un viatge amb dues lectures: la racional 

estoica-socràtica i l’emotiva, la del rastreig del Déu incontestable de la infantesa233. 

Afortunadament, la lectura no podrà ser mai unívoca, però sí que és possible detectar 

certa unitat de sentit en els assajos poètics espriuans, sobretot per causa de la 

indefugible relació que trobem entre el poeta assetjat i sotjat per la mort, amb qui 

estableix molt més que una mera convivència; i el poeta que habita un món romput a 

cops d’opressives cotilles metafísiques llur espeternec climàtic en la vida d’Espriu fou 

el feixisme, la ideologia de la incomunicació, l’escissió arbitrària i el truncament moral i 

real de la vida. Així doncs, quan a «Vells asilats de Sinera» la veu poètica es dreça 

plenament identificada amb la mort i diu: «Pujaré per vosaltres pels rials, / la veu enfila 

esglaons del clam. / Baixaré per vosaltres fins al mar, / davallo a les presons de la 

caritat»234, està expressant la tensió requerida per cercar, en les coses enfangades per 

paraules massa altes, les engrunes de certesa per a «ben morir». 

«Per dissort no podem presentar una Torah, però tanmateix de Torà no n’hi ha més 

que una»235, diu Espriu a Bensoussan en una entrevista feta el 1971, amb gairebé tota la 

seva obra ja publicada, i no fa més que confirmar la confiança que diposita en la 

substantivitat de les paraules, en la seva capacitat per suggerir o deixar intuir la 

contingència suspesa en el buit que rau en totes les coses, en la seva potència per, un 

cop sentides amb claredat, bandejar l’angoixa i obrir l’experiència a una puresa superior. 

Aquesta puresa no és de cap manera vinculada amb un coneixement afirmatiu de l’ésser 

o de Déu, sinó amb el dir i el fer en cada cosa i en cada lloc, un aprenentatge de l’ordre 

que és present en el sí de la realitat més enllà de l’aparent desesperança: «Per res no 

comptes tu, / pellingot de drapaire. / Contra destorbs de temps, / continua la dansa»236. 

Les tradicions egípcia, hel·lena, hebrea, i la pròpia, cristiana, són focus de paraules 

                                                             
232 María Zambrano, 1993, op. cit., p. 17, retrata els poetes de l’Antiguitat com a individus que romanien 

en un primitiu estat de zaumasein, i que van decidir no esventrar mai la realitat que els astorava. Van 

optar per estimar-la, perquè «la cosa misma se había fijado ya en ellos, estaba impresa en su interior», i 

així anhelaven a través de les paraules difuminar els límits fins que desapareixien. 
233 Rosa Delor i Muns, 2014, op. cit., p. 513. Sobre els actes de meditació psíquics i lingüístics, Delor 

recorda que «altres homes abans que ell els han canalitzat a través de la poesia: Ibn Gabirol, Llull, Dante, 

Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Teresa d’Àvila, Blake, Milton, Goethe, mossèn Cinto Verdaguer, 

Joan Maragall, Joan Alcover, Unamuno, Borges, etc.». Manquen molts noms d’altres homes i dones, 

sobretot de dones com Hildegard von Bingen o Sylvia Plath, per exemple.  
234 P, Les cançons d’Ariadna, «Vells asilats de Sinera», p.  113. 
235 Mathilde Bensoussan, 1971, «Entrevista» dins Francesc Reina (editor), op. cit., p. 160. 
236 P, Poemes dispersos, «Del recull inacabat. A penes un llum vacil·lant – Mamballetes, ninot...», p. 618. 
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substantives, de temptejos com el ja esmentat de Job, que clama contra Déu mateix en 

visceral desesperació: «Els plors m’han encès la cara, / en els meus ulls ronda l’ombra 

de la mort. / Però jo no tinc les mans brutes de violència, / i la meva pregària és pura!» 

(Jb, 16:16-17), o també el d’Èdip, el tràgic rei que Espriu identifica amb la col·lectivitat 

en trànsit orb237: «Ah! llum, que et vegi aquí per darrera vegada, ja que avui em revelo 

nascut dels qui no devia, unit a qui no devia, assassí dels qui no podia matar»238. Són, al 

capdavall, les més pures expressions de la tensió lingüística i carnal davant de l’Absolut. 

És per això que tota l’obra d’Espriu està escatxigada de la terminologia i les referències 

més diverses d’aquestes tradicions, com és el cas de la identificació de la veu poètica 

amb la dupla Teseu-Minotaure dins del laberint, consciència d’ésser ambigua criatura 

demiúrgica, creada i alhora amb una conflictiva capacitat de crear per la fonació i la 

grafia239. Aquest conflicte es presenta en tot el seu esplendor, per exemple, al poema 

XXXV de Setmana Santa: «Preguntes sense / fonament / reben silencis / freds de seny, / 

glaçat desdeny / de la raó»240. Les qüestions presentades no són altres que les grans 

inquietuds que el fet mateix d’existir obre, és a dir, l’infinit, l’eternitat o la bondat, 

universals amarats d’inevidència tant en el món com en el sentir intern del jo poètic, ja 

que se situen fora de l’abast de la mà de la raó, l’afirmació i el sistema. Com hem tingut 

l’oportunitat de comprendre a mesura que avançava aquesta reflexió, és precisament 

aquest silenci del raciocini, assumit com a mort pròpia, pau guanyada, no-res incoatiu, 

que impulsa el poeta en un assaig incansable per comprendre i sentir quelcom de clar en 

la maresma de la indicibilitat. La tensió resultant de les proposicions sense fonament 

poèticament expressades és anàloga a la difícil relació d’identificació plena de logos i 

ratio241, en què la paraula poètica, no quantificable ni mesurable més que en la seva 

superfície formal, desplega el seu sentit en el principi de no identificació, de no 

                                                             
237 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 179. 
238 Sòfocles, 2002 (1959), «Èdip Rei» dins Tragèdies, v. II (Carles Riba editor i traductor), Fundació 

Bernat Metge, Barcelona, p. 160. 
239 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 29: «El coneixement últim d’un mateix acondueix a l’acceptació 

de la dualitat humana, l’oposició fonamental entre sentiment i raó que el mite ha formulat a través dels 

personatges de Teseu, part racional, component solar en lluita contra el Minotaure, part irracional». Si bé 

és molt encertada aquesta diagnosi quant a les dues parts que conformen l’experiència de la vida humana, 

no podem sinó apostar per un desplegament en el buit indistingit i harmonitzador de l’esmentat fonament 

on rauen sentiment i raó sense ser opòsits. En paraules de Mircea Eliade, 1990, Tratado de Historia de las 

religiones. Morfología y dialectica de lo sagrado, Círculo de Lectores, Barcelona, p. 501: «Una unidad 

que no significa el caos de la precreación, sino el ser indiferenciado en el que todas las formas están 

reabsorbidas.  
240 P, Setmana Santa, «XXXV», p. 453. Josep Grau i Colell, 1992, op. cit., p. 106, apunta que el jo líric 

problematitza la veritat com a certesa indubtable en el món, «tot destruint la categoria cristiana de 

seguretat metafísico-transcendent que dóna sentit i aixopluc a l’existència».  
241 Francesc Casadesús Bordoy, 2000, «Los orígenes de la crisis de la razón: el paso del logos a la ratio» 

dins Taula, quaderns de pensament, n. 33-34, p. 129-136. 
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evidència, i reclama un intelligere incomprehensibiliter, un entendre bo i no comprenent 

–no conceptualitzant ni codificant allò entès sota els paràmetres de la ratio– que fa dels 

mots remitents de l’indicible en què es funden242: «En cloure els ulls, veig amb més 

claredat / que l’univers enter és el mínim i fosc / reflex d’un únic, inefable, però / 

intel·ligible, lluminós pensament»243. 

Per a Espriu no són contraris, ni de bon tros, secularitat i transcendència, 

contingència i universals, i per això manlleva formes, estils, temes i sentits de les 

tradicions sapiencials hebrea o zen, i del pensament mitològic egipci i hel·lè. Encara 

més, la substantivitat de les paraules en el pensament religiós de la tradició no és sinó el 

vehicle idoni a què el poeta recorre voluntàriament per construir els seus propis 

universos, siguin Sinera, Lavínia, Sepharad, Susa, Ctesifon o Tebes, on, de forma 

absolutament indefugible, el patetisme tràgic de la modernitat ha clavat les urpes i ha 

transmès la desídia i l’escissió autoritària d’una raó que no és essencialment eixorca, 

sinó que ho és en virtut de la seva cristal·lització ontometafísica d’enunciats indubtables 

sobre l’ésser, sobre Déu o sobre el món. Altrament, allò que és privilegiat per la veu 

poètica és l’experiència religiosa, la reflexió íntima de l’absència present de l’Absolut 

en l’espai de la contingència, les «engrunes de llum», el fràgil cristall al fons del més 

fosc dels pous, una «visión de lo trascendente en cada una de las pequeñas cosas que 

constituyen nuestra existencia»244, una visió que esdevé logos poètic per expressar el 

que és difícilment expressable, l’Amor i l’Instant, l’anhel de la fecunda mort salvífica 

dels mancaments i la puresa de la contemplació, mitjançant l’esforç i el dolor de 

l’esguard endins, de la llibertat, l’ordre i l’harmonia de la vacuïtat. Tot seguint el 

pensament de Zambrano, que s’adeix al sentit trobat als versos espriuans, el poeta és 

l’individu amatent al canvi i a la peribilitat perquè sent l’estima per la caducitat que el 

filòsof tradicional desestima i converteix en violent sistema de poder. Espriu fon 

l’angoixa del morir impropi en l’incommensurable joia de la redescoberta de sí, i dolor i 

gaudi passen a ser una i la mateixa cosa: els paràmetres de la fidelitat del poeta, 

plasmada en la seva entrega al logos, la consagració servil al temps pur de la litúrgia i a 

                                                             
242 José Ángel Valente, 2000, op. cit., p. 251-257. 
243 P, Poemes dispersos, «En cloure els ulls, veig amb més claredat», p. 627. 
244 Santos Hernández, 1968, op. cit., p. 13. En paraules poètiques d’Octavio Paz, 1990, «Antes de dormir» 

dins ¿Águila o sol?, Fondo de Cultura Económica, Mèxic DF, p. 43: «No te siento como el que fui sino 

como el que voy a ser, como el que está siendo. Y cuando quiero apurarte te me escapas. Entonces te 

siento como ausencia. En fin, no te conozco, no te he visto nunca, pero jamás me he sentido solo, sin ti». 
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la paraula, en el què la filòsofa qualifica d’ètica del martiri 245: «Ara digueu: “Ens 

mantindrem fidels / per sempre més al servei d’aquest poble»246. 

 b. Gnosi poètica-religiosa 

Kierkegaard va plantejar que la fe permet copsar l’absurd salvífic a partir del 

convenciment resignat en la impossibilitat de l’enteniment: «D’aquí que la fe no sigui 

una emoció estètica sinó quelcom molt més elevat, justament perquè la precedeix la 

resignació; no és l’impuls immediat del cor, sinó la paradoxa de l’existència»247. La 

paradoxa de finitud és també a la base del continu assaig poètic espriuà, la caiguda a la 

terra de la criatura de la modernitat, l’alçament de la consciència de la contingència i, 

amb Valéry al capdavant, la importància crucial de l’esforç necessari per desvetllar 

poèticament el somni o el rastre de l’Absolut248:  

Com necessito 

contar-te la basarda 

que fa la pluja als vidres! 

Avui cau nit de fosca 

damunt la meva casa.        5 

Les roques negres 

m’atrauen a naufragi. 

Captiu del càntic, 

el meu esforç inútil, 

qui pot guiar-me a l’alba?    10 

Ran de la mar tenia 

una casa, un lent somni.249 

«Captiu del càntic, / el meu esforç inútil», fa la cançó del poema xxv de Cementiri 

de Sinera, i insinua el que segueix sent la principal incògnita sobre la vida i l’obra 

d’Espriu: el seu agnosticisme. S’ha recorregut habitualment a les pròpies paraules 

d’Espriu sobre aquesta qüestió per construir la majoria de les lectures crítiques de la 

seva obra: «Per a mi, “agnosticisme” no és més que una certa –i tant de bo que 

provisòria– actitud mental: una humil i honesta impossibilitat d’adherir-me sense 

reserves a un dogma o a una doctrina massa concrets»250, però convé que contrastem 

amb les expressions poètiques tot petit pas que fem vers la comprensió del possible 

sentit religiós dels temptejos literaris d’Espriu. L’Antígona ens pot oferir indicis per 

respondre al vectorial dilema a què s’enfronta Espriu poèticament, que no gira tant a 

l’entorn de no poder esclarir res amb certesa, sinó a l’arrel mateixa del mancament: no 

saber si és o no possible, si és en poder o no de l’ésser humà, el potencial esclariment 

                                                             
245 María Zambrano, 1993, op. cit., p. 34-35 i 43-46. 
246 P, Les cançons d’Ariadna, «Inici de càntic en el temple», p. 142. 
247 Søren Kierkegaard, 2012, Temor i tremolor (Begonya Sáez Tajafuerce editora i traductora), Marbot, 

L’Hospitalet de Llobregat, p. 59. 
248 María Zambrano, 1993, op. cit., p.81 i s. 
249 P, Cementiri de Sinera, «XXV», p. 175. 
250 Maur Maria Boix, 1985 (maig), «Salvador Espriu, l’amic agnòstic» dins Serra d’Or, n. 308, p. 39. 
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d’allò que roman fora de l’esfera de la comprensió racional, tal com el lúcid conseller 

reflexiona a la llum del patetisme dels vius i els morts de Tebes: «On trobaríem un 

home complet? El qui és només intel·ligent no és ni tan sols intel·ligent, i la més sòlida 

raó és ineficaç contra el mal més lleu» 251 . També a Salom li és negat qualsevol 

aprenentatge autèntic, cap resposta per a res ni per a ningú, truncada la seva vida en els 

prolegòmens de la Guerra Civil252, fet que reincideix en la importància de l’esforç 

constant, del permanent furgar endins i de caminar enllà, de viure amb propietat. «Tal 

vegada» és, amb prudència, com introdueix Espriu el seu parer sobre el sentit de la 

sacralitzada paraula poètica: «Tal vegada, només, una mica d’ajuda per viure rectament 

i potser per ben morir» 253 . Aquests mots ens introduïen des de la primera secció 

d’aquesta reflexió al vincle intimíssim que el mateix poeta traça entre l’estètica i l’ètica, 

entre l’orientació moral i la disposició de la paraula poètica, aquella capaç de captar «la 

palpitació rítmica de l’Univers»254 i revelar, per mitjà del seu entortolligament en la 

fidelitat a la vàcua interdependència de les coses, la compleció de la naturalesa 

contingent del jo i de l’exterior. Amb tot el que hem dit, ha quedat clar que el camí 

poètic cíclic que endega Espriu a partir de la rendició primera a Cementiri de Sinera, el 

trànsit descendent fins al cor del laberint d’un mateix per enfrontar-se a les doloroses 

veritats del mirall que hi rau, posa cap per avall també el propi agnosticisme, el 

problematitza en tant que representa un intent d’eixir-ne: «Contra l’enterc, doctes 

mandrons / llencen raons, sòlids maons. / Però jo sóc, amb el meu cor, / un indecís a 

l’entreforc / d’estranys camins del sí, del no, / i cal que toqui pirandó»255. Així com de 

la mort inevitable el poeta n’extreu expressions d’harmonia i desig que fa extensives, i 

fins imperatives, als altres; del fons del llot de la desesperança palpa la pau i la solitud 

necessàries per afirmar-se incapaç d’afirmar, una incapacitat que neix de l’assumpció de 

la llibertat, del debilitament de la raó i la fiança en una nova perspectiva, racional i 

alhora experiencial, arran de la qual tot saber no podrà desvincular-se mai del viure, 

perquè només en el viure obert a la pròpia mort es desencadenen el sentir i el saber: 

                                                             
251 Salvador Espriu, 2010, Antígona (Isabel Graña estudi preliminar), Edicions 62, Barcelona, p. 103. 
252 PN, Les ombres, «Tarot per a algun titella del teatre d’Alfaranja», p. 737. Maria Aurèlia Capmany, 

1980, «Salvador Espriu» dins Josep Faulí (editor), Vint-i-cinc anys de la Lletra d’Or, Edicions 62, 

Barcelona, p. 67, afegeix: «Salom de Sinera, deliberadament, amb els ulls oberts que parpellegen, entrarà 

en el regne dels morts. Per fer-hi estada, però amb els ulls oberts, per fer-hi estada no pas tot sol». 
253 Salvador Espriu, 2013, «Autopresentació» dins Ramon Balasch (editor), op. cit., p. 555. 
254 Joan Maragall, 1981, «Elogi de la paraula» dins Obres Completes, v. 1: Obra catalana (Josep Carner 

pròleg), Selecta, Barcelona, p. 665. 
255 P, La pell de brau, «XVIII», p. 348. 
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«M’alço vell tronc damunt la vella mar, / ombrejo i guardo el pas del meu camí, / reposa 

en mi la llum i encalmo ja la nit, / torno la dura veu en nu roquer del cant»256. 

El transcendent és present i recurrent al llarg dels poemes i narracions, en el seu 

aspecte glaçat, silenciós, d’esquenes al món, en obscur domini angoixant; però també és 

present la transcendència, una transcendència que prové del món secular, de l’interstici 

intel·lectual i vivencial dels cultes i les confessions religioses, però també d’una 

herència del caminar històric del passat sobre la terra que és críticament jutjada i 

convenientment adoptada per la seva potència expressiva, més que no pel sistema de 

categories que ens ha llegat. La transcendència no s’alambina en diferents plans de 

realitat, un aquí i un allà, un endins i un enllà, un real i un aparent; ni es clou 

egoistament en el solipsisme fenomenològic arrogant d’un poeta porte-flambeau, primer 

entre els mortals per la seva clarividència; ni tampoc desplega un impositiu sistema de 

comprensió del món que, amb les forces combinades de l’escissió, l’arbitrarietat i 

l’exclusivitat, proscriu les lectures i les vivències altres. La transcendència que expressa 

l’obra d’Espriu és la de la descoberta, en les manifestacions contingents de l’ésser, d’un 

missatge d’unitat no conflictiva de les coses, un rastre de l’ordre harmònic del tot que se 

sent i s’entén sense possibilitat d’afirmar-lo com a magna veritat ontològica257. El poeta 

és constant en l’apreciació del senyoriu suprem de la mort en el viure de cadascú, i el 

risc de viure pren amb aquesta mirada un nou sentit, el de la imperativa necessitat tot 

sovint frustrant de furgar-se endins, a la recerca d’una engruna de veritat: «–Amb eterns 

límits / topa l’afany inútil / de la formiga»258.  

En altres paraules, en el viure arriscat i suspès en el no-res a què la mort de Déu 

commina, perviu el missatge d’Amor a la immanència, que Derrida considera propi del 

cristianisme més enllà de l’altíssima façana ontoteològica259, i que Espriu troba en les 

perspectives que no consideren exclusius els opòsits, la vida i la mort, com mostra amb 

les citacions del Qohèlet, dels Salms, de la Segona epístola als Corintis, de Dante, 

Nicolau de Cusa, Eckhart o Roís de Corella260. El desig de compleció és vertebrat per la 

                                                             
256 P, Llibre de Sinera, «xL», p. 417. 
257 Alois M. Haas, 2009, op. cit., p. 63 i 64. 
258 P, Per al llibre de salms d’aquests vells cecs, «XXI», p. 465. 
259 Jacques Derrida, 1996, «Foi et savoir. Les deux sources de la “religion” aux limites de la simple 

raison» dins Jacques Derrida i Gianni Vattimo, op. cit., p. 20 i 21. De fet, el filòsof recorda que 

l’imperatiu ètic kantià, que prescriu el viure «com si Déu existís», és un senyal més que evident del que 

rau al cor de la doctrina cristiana, que és un missatge centrat en l’optimisme del viure propi, el goig de la 

contingència. 
260 Josep Maria Castellet, 1984, op. cit., p. 89. 
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mirada d’orb, sensació i contemplació del món des de la certesa que en les 

manifestacions de la realitat és on es fa present la joiosa condició de criatures 

peribles261: «M’atanso / a contemplar-vos, / formes, des de profundes / deus d’un serè 

silenci»262. Tanmateix, un fruit addicional de la perspectiva no angoixada sobre la mort, 

i de l’exigència de llaurar-la en el temps de vida; és l’imperatiu paral·lel de «voler, / 

lúcid, sencer, / il·limitat, / mai més sotmès / a pors, al pes / de les raons / d’autoritat, / 

ben arrelat / en sòlid fons, / el lliure dret / de preguntar»263. Les autoritats poden ser les 

que duen amb sí la banalització del mal per bandera, els totalitarismes que ofeguen les 

persones en l’odi i la incomunicació; però també poden ser els castells, palaus i presons 

de la sòlida i impenetrable raó de l’ortodòxia264, és a dir, únicament traves en el camí 

humà per assumir la pròpia finitud i limitació epistèmica racional. Les preguntes aquí 

no fan referència, llavors, a l’esforç ortodox de la raó cartesiana, sinó que aprofundeixen 

en l’anhel de saber, l’heterogènica i harmònica mescla de desitjar la visió i el sentiment 

del rastre de l’Absolut com a mode terrenal d’obertura a la intuïció de la propietat ètica 

humana, tot plegat en un escrutini i esforç poètic constant, tan incansable com l’amor: 

«Entonces la poesía es huida y búsqueda, requerimiento y espanto; un ir y un volver, un 

llamar para rehuir; una angustia sin límites y un amor extendido. Ni concentrarse puede 

en los orígenes, porque ya ama el mundo y sus criaturas»265. L’agnòstic se sap incapaç 

de dir res de ver sobre l’essència fonamental i ontològica de la realitat, però gràcies a 

aquesta assumpció, la impossibilitat empal·lideix davant del dinàmic procés de gnosi 

poètica-religiosa que desplega com a mode de transcendència més enllà dels límits de la 

lògica, més endins de sí mateix i de totes les coses266. I és el llenguatge poètic, com ja 

                                                             
261 Una sensibilitat pròxima a aquesta desplegada durant les darreres dècades del segle XX i encara avui és 

la teologia de l’esdeveniment, que valora l’afebliment de la raó ontoteològica i l’alçament de 

l’experiència religiosa al llarg de tot el segle com la llavor de la reconeixença en el món d’un missatge 

religiós positiu en cada irrupció de l’esdeveniment simbòlic dins les figures de la vida (cf. Gianni Vattimo, 

«La trace de la trace» i Aldo Gargani, «L’expérience religieuse comme événement et interprétation» dins 

Gianni Vattimo i Jacques Derrida, 1996, op. cit., p. 95-97 i 130-131, respectivament).  
262 P, Formes i paraules, «XL», p. 489. 
263 P, Setmana Santa, «XXXVIII», p. 455 i 456. Al respecte, Carles Torner, 1995, «Testimoni del llindar» 

dins DDAA, Poesia i transcendència en Josep Carner, Màrius Torres i Salvador Espriu, Fundació Joan 

Maragall : Claret, Barcelona, p. 26, afegeix: «No un combat intel·lectual sobre l’existència o inexistència 

de Déu, sinó una lluita amb les paraules al cap i a la fi incapaces de dir ajustadament, honestament, la 

presència de Déu».  
264 Alois M. Haas, 2009, op. cit., p. 78. 
265 María Zambrano, 1993, op. cit., p. 107. Quant al curs de l’esforç i l’expressió poètica, Rafael Argullol, 

1987, Territorio del nómada, Fondo de Cultura Económica, Madrid, p. 28: «La experiencia recreada se 

convierte en camino hacia la experiencia por venir, completando un ciclo estructuralmente perfecto». 
266 Ludwig Wittgenstein, 2013, Tractatus logico-philosophicus (Luis M. Valdés Villanueva traductor i 

editor), Tecnos, Madrid, p. 275: «Existe en efecto lo inexpresable. Tal cosa resulta ella misma manifiesta; 

es lo místico». 
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hem apuntat, que, a través de la seva flexibilitat, de la seva potència de vinclament en el 

llindar dels límits del nostre món, el que permet desvincular el logos de la ratio, o, si 

més no, de l’encotillament essencialista. 

La conclusió que proposem per a aquesta reflexió és la lectura atenta de dos poemes 

que van un darrere l’altre i clouen el recull d’El caminant i el mur: «Escrit a la manera 

de Salom» i «Sentit a la manera de Salvador Espriu». Ambdós dibuixen el darrer traç 

corb del primer tempteig poètic espriuà després de la pau guanyada a Cementiri de 

Sinera, i en ells s’hi condensa l’íntima i plurívoca expressió poètica de l’experiència 

religiosa de la veu poètica espriuana. Delor interpreta amb precisió que els dos poemes 

presenten una intensa interrelació, i que per això quan el primer s’obre amb la pregunta: 

«Alçarà a poc a poc el meu dolor / la bona casa en els dies de l’erm?», i el segon respon: 

«Silenciós, m’alço rei de la nit / i em sé servent dels homes de dolor»267, Salom esdevé 

metonímia de «dolor», i Espriu de «bona casa», en ambdós casos fent una identificació 

entre la vida, el sofriment i la potència expressiva de la poesia com a vehicle d’alçament 

de la consciència davant la confusió del món268: «Presoner dels meus morts i del meu 

nom, / esdevinc mur, jo caminat per mi». El pas entre el prec de Salom i el dreçament 

«sense missatge, sol, / enllà del cant» d’Espriu és el pinyol de l’obra poètica: la 

projecció de la presència de la mort: «He de pagar el meu vell preu, la mort», litúrgia 

que suspèn el temps cronològic i desfà l’angoixa de ser sotjat pels «ulls des del fred» i 

pels «prims llavis» amenaçadors, tot responent la segona pregunta: «Com obriré camins 

al meu retorn?», de la següent manera: «Baixats amb mancaments tots els graons, / 

m’endinsen pel domini de la nit». Salom vol eixir de la presó estulta de la roda del 

temps: «Passos i temps em guien a la pau, / i crido amb antic mot el meu desig», però 

intueix que només al fons del llot d’un mateix, arran de la pau guanyada amb la 

projecció de la mort, és on el sentir íntim del dolor podrà convertir-se en caminar: «Però 

sentir només, sense comprendre, / no em salvarà del vell furor del vent». El final del 

segon poema es tanca amb la veu poètica en trànsit dins l’espai obert per la pròpia mort, 

«només un somni fosc / que va sortir dels palaus de la llum». Amb gran brevetat 

sintetitzen aquests pocs versos el dinàmic i mai no sadollat esforç poètic espriuà de 

                                                             
267 P, El caminant i el mur, «III. El minotaure i Teseu – Escrit a la manera de Salom, p. 295; Sentit a la 

manera de Salvador Espriu», p. 295 i 296. Servirà aquesta cita per a tots els petits fragments destacats 

d’ambdós poemes. 
268 Rosa Delor i Muns, 1989, op. cit., p. 44. Giuseppe Tavani, 1976, «Foix, Pere Quart, Espriu: Tres 

maneres de fer poesia» dins Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

The Dolphin Book, Oxford, p. 15, ens recorda que aquest dreçament és també una «més clara consciència 

del deure del poeta», el sacrifici de la pròpia vida en la vivificació de les paraules. 
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reunió en el sí d’un mateix el fecund ordre de la contingència; així com també el vincle 

de necessitat existent entre el sentir i el saber, quelcom que no només ateny a 

l’aproximació a la substantivitat de cada cosa, sinó també i sobretot a la confiança del 

poeta en la potència hermenèutica d’un jo que s’assumeix a sí mateix en la seva 

dimensió cartesiana, però que no s’adscriu únicament a ella, ni es fossilitza a sí mateix 

com a presoner de les estàtiques i eixorques veritats indubtables. Contràriament, Espriu 

cull i integra en el seu pensar poètic la revifalla de l’experiència religiosa en el segle XX, 

compresa com un nou mirar i un nou caminar propis d’una voluntat i un enteniment 

nous i cimentats en el trànsit poètic pels límits de la lògica i la difícil i cíclica assumpció 

de la mort com a íntima condició de la humanitat entera. És així que Espriu assumeix 

sense friccions allò que Llull considerà constituent de la humanitat: «Si per voler 

entendre alcuna subtilitat es engenrada alguna dubitació, adoncs cové que hom recorre a 

fe, fortitudo, per la qual coratge humá s’enforteix a creure ço que no pot entendre»269. 

4. Epíleg des de Lavínia 

La potència expressiva de l’obra de Salvador Espriu no s’esgota en el seu temps, 

sinó que reverbera amb la força pròpia de la corrent que beu de les grans deus de la 

tradició i que no pot sinó vessar, vessar amb incontinència. Aquest repàs dels mots i els 

versos del poeta que ara cloem ha intentat sotjar en els elements més enigmàtics i en els 

suggeriments més intempestius del corpus espriuà. Són, al capdavall, qüestions que no 

han deixat d’inquietar mai la crítica, i que trobem també, sotmeses a mirades ben 

diferents, en les magnes obres crítiques sobre Espriu, per erudició i repercussió, és a dir, 

la Iniciació a la poesia de Salvador Espriu de Josep Maria Castellet, escrita i revisada el 

1971 i el 1984, respectivament; i també La Càbala i Espriu. Una poètica de la llum de 

Rosa Maria Delor, del 2014. La reflexió aquí present deu molt a sengles visions de 

l’obra espriuana, però s’ha regit fonamentalment per un seguit de preguntes que suren 

per sobre i entre cada secció, i de què no s’intenta trobar una resposta concreta, sinó uns 

paràmetres d’orientació mínims, com aquell que prova d’amidar la profunditat d’un riu 

amb un tronc bo i sabent que, un cop el submergeixi a l’aigua, la imperiosa magnitud 

torrencial s’endurà el fust abans de poder-lo treure per mesurar-ne la llargària molla. És 

així com s’alcen les primeres qüestions abans i tot de començar a fixar les idees negre 

sobre blanc: «Per què és elaborada la mort de la veu poètica a Cementiri de Sinera?», i 

                                                             
269 Ramon Llull, 2009, Romanç d’Evast e Blaquerna (Albert Soler i Joan Santanach editors), Patronat 

Ramon Llull, Palma,  p. 198. 
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«per què es traça, d’aleshores ençà, un viure i morir successiu i cíclic?». Aquestes 

preguntes fonamentals sobre el viure i el morir poètic en l’obra d’Espriu han anat 

ramificant-se per engendrar una aproximació hermenèutica a la diagnosi d’una 

modernitat amarada d’inconsciència i angoixa, desenvolupada en els primers compassos 

de l’assaig. La pregunta pel sentit del morir poètic ens ha guiat en la lectura de l’obra 

espriuana des d’una perspectiva no dualista de la mort, segons la qual la projecció de la 

mort poètica és un acte dut a terme des de l’assumpció més íntima de la contingència 

que difumina l’angoixa de la incerta certesa de l’òbit i desplaça la veu poètica a 

l’afermament vital i al compromís de reconeixença de sí mateix en la compleció 

immanent que el constitueix. Des de la petitesa d’un món en runes, hem resseguit 

l’esforç poètic de projecció de la mort com un ajornament del morir inconscient del dia 

a dia modern, i, alhora, com l’obertura d’un espai litúrgic-poètic d’aproximació i 

comprensió de la mort i de la indefugible peribilitat humana, un camí mai no conclòs. 

Més enllà del gènere literari o de les circumstàncies històriques, hem llegit en les 

obres d’Espriu el grotesc que distancia de la confusa inèrcia eixorca i bandeja l’angoixa 

de morir en la presó de les gastades i opressives categories metafísiques sobre el món i 

el jo. Hi hem llegit l’aprofundiment més íntim en un ‘jo’ que és mort i despullat dels 

límits conceptuals, preparat per obrir-se a un dur i impossible d’esgotar camí 

d’aprenentatge en els marges del llenguatge, en transgressió preconceptual de recepció 

de les engrunes d’Absolut en la matèrica condició de cada cosa. Hi hem llegit també la 

fiança difícil a les paraules, l’adscripció a la mal·leabilitat dels mots com a fràgil forma 

d’expressió d’allò que és essencialment fràgil perquè és clos en el fons de cadascú: un 

viure nou en una nova perspectiva no angoixada, no dualista i no reduccionista de la 

compleció del viure propi. No està de més reiterar que les davallades i ascensos cíclics 

d’Espriu, els assajos poètics de mort, introspecció i furga, no tenen cap estructura 

conclusiva més enllà de la voluntat del seu autor de dotar-los d’un sentit en el marc finit 

de la pròpia vida, perquè del debilitament del món i del jo no se’n pot ressecar cap 

coneixença immòbil. El sentir religiós que expressa l’obra de Salvador Espriu, llavors, 

passa per l’assumpció poètica del rigor i la fidelitat en el rastreig sacralitzant de 

l’Absolut en la relació interdependent de totes les coses, despreses de cotilles 

ontològiques; vistes, sentides i festivades com a testimonis de la necessitat d’aprehensió 

de sí com a criatura híbrida. Teseu i el minotaure, Ariadna, i el laberint grotesc 

cohabiten harmònicament, i en el discret, difícil i íntim vincle entre ells sotja el poeta. 
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