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SALVADOR ESPRIU 

CARACTERÍSTIQUES DE LA SEUA POESIA 

Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985). És un dels escriptors més 

significatius de la postguerra i un dels poetes catalans més importants. Tot i que es dóna a conèixer com a 

narrador amb títols com Laia o Doctor Rip, la seva incursió tardana en la poesia no és cap obstacle per 

aconseguir un ràpid reconeixement, no només dins les lletres catalanes sinó dins la literatura universal. També 

té un paper important en la recuperació del teatre català. 

Entre els factors que van acabar per portar Espriu cap a la poesia durant la postguerra hi havia, al costat del 

procés de concentració expressiva que possibilitava el vers, les majors facilitats de publicar en un gènere que no 

necessitava tant d’espai i que pel seu caràcter hermètic podia superar els entrebancs de la censura. El seu domini 

de la llengua tan clàssica com moderna el van portar a escriure una poesia rigorosament perfecta tant en el fons 

com en la forma. 

La poesia d’Espriu gira al voltant de dos temes en els quals es veu el fort impacte que va tenir la Guerra 

Civil en la seua obra. Aquests són: la reflexió sobre la mort i la llibertat de l’home, i la preocupació per 

Catalunya i el seu destí. 

En el seu primer llibre de poesia, Cementiri de Sinera (1946), Espriu va evoca el món destruït per la guerra 

que el poeta identificava amb Sinera. Juntament amb Cementiri de Sinera, els quatre llibres Les hores (1952), 

Mrs. Death (1952), El caminant i el mur (1954) i Final del laberint (1955) formen l'anomenat cicle líric de 

l'obra d'Espriu. Aquests llibres tracten un camí d’interiorització, de reflexió transcendental del poeta que 

culmina amb l’experiència mística de Final del laberint, on Espriu segueix els principis de la teologia negativa, 

segons la qual Déu seria la negació del que existeix. Els diferents llibres del cicle líric, configurats com a 

itineraris, encarnen també les tensions del poeta amb el seu poble, com es pot veure al poema “Assaig del càntic 

del temple” del llibre El caminant i el mur. En aquest poema es pot apreciar com es reflexa el desig de fugida 

del seu país, es mostra igualment la censura social a la que seria sotmès si decidira marxar de la seua terra, però 

finalment declara que mai seria capaç de fugir, i es considera covard i salvatge perquè estima desesperadament 

el seu país. 

Final del laberint va ser superat per La pell de brau (1960), sens dubte el llibre amb més ressò del seu autor. La 

poesia d'Espriu va ser aleshores valorada des del punt de vista del seu realisme. El to èpic o didàctic va 

aparèixer com a extremament modern. En La pell de brau Espriu hi abocava reflexions, (sobre la diversitat i la 

tolerància) i tècniques antigues (ús personal dels símbols i barreja de la sàtira, l'èpica i l'elegia), però el caràcter 

emblemàtic que el llibre va adquirir com a discurs cívic i el fet de centrar el punt de vista en la península 

Ibèrica, i per tant en Espanya, van actuar com a catalitzadors d'una nova actualitat, fins i tot internacional. 

 

El gran ressò de la seua obra es va veuré augmentat pel fet que els seus poemes foren musicats per cantautors 

com Raimon, Narcís Bonet etc.  

Per acabar podem dir que: 

 Els temes recurrents són la mort d'éssers estimats, de la llengua i del país, tractada amb to elegíac, i el 

compromís del poeta amb el seu poble, per al qual demana respecte i tolerància. Predomina el 

pessimisme en contemplar l'enfonsament del seu món, que, de vegades, es veu atenuat per la ironia i la 

sàtira.  

 La recreació mitològica no és un recurs utilitzat per a evadir-se de la realitat, sinó per a satiritzar, 

denunciar i moralitzar. 

 La mitologia ofereix un gran nombre de símbols: Esther, Antígona, el cec (Déu), Sepharad (Espanya), 

Sinera (la llibertat perduda), etc. Altres símbols són producte d'expressions repetides constantment i 

posades en relació amb algun significat abstracte, normalment relacionat amb la mort (pedra, marbre, 

pous, cisternes...) o amb la llengua (mot, paraula, llavis, etc.).  
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ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE  

 

Oh, que cansat estic de la meva  

covarda, vella, tan salvatge terra,  

i com m'agradaria d'allunyar-me'n,  

nord enllà,  

on diuen que la gent és neta  

i noble, culta, rica, lliure,  

desvetllada i feliç!  

Aleshores, a la congregació, els germans dirien  

desaprovant: "Com l'ocell que deixa el niu,  

així l'home que se'n va del seu indret",  

mentre jo, ja ben lluny, em riuria  

de la llei i de l'antiga saviesa  

d'aquest meu àrid poble.  

Però no he de seguir mai el meu somni  

i em quedaré aquí fins a la mort.  

Car sóc també molt covard i salvatge  

i estimo a més amb un  

desesperat dolor  

aquesta meva pobra,  

bruta, trista, dissortada pàtria.  

 

(El Caminat i el Mur, 1954) 

Inici del càntic en el temple (1965) 

 

Ara digueu: "La ginesta floreix, 

arreu als camps hi ha vermell de roselles. 

Amb nova falç comencem a segar 

el blat madur i amb ell, les males herbes. 

"Ah, joves llavis desclosos després 

de la foscor, si sabíeu com l'alba 

ens ha trigat, com és llarg d'esperar 

un alçament de llum en la tenebra! 

Però hem viscut per salvar-vos els mots, 

per retornar-vos el nom de cada cosa, 

perquè seguíssiu el recte camí 

d'accés al ple domini de la terra. 

Vàrem mirar ben al lluny del desert, 

davallàvem al fons del nostre somni. 

Cisternes seques esdevenen cims 

pujats per esglaons de lentes hores. 

Ara digueu: "Nosaltres escoltem 

les veus del vent per l'alta mar d'espigues". 

Ara digueu: "Ens mantindrem fidels 

per sempre més al servei d'aquest poble".  
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El meu poble i jo (1968)  

Bevíem a glops 

aspres vins de burla 

el meu poble i jo. 

Escoltàvem forts 

arguments del sabre 

el meu poble i jo. 

Una tal lliçó 

hem hagut d'entendre 

el meu poble i jo. 

La mateixa sort 

ens uní per sempre: 

el meu poble i jo. 

Senyor, servidor? 

Som indestriables 

el meu poble i jo. 

Tenim la raó 

contra bords i lladres 

el meu poble i jo. 

Salvàvem els mots 

de la nostra llengua 

el meu poble i jo. 

A baixar graons 

de dol apreníem 

el meu poble i jo. 

Davallats al pou, 

esguardem enlaire 

el meu poble i jo. 

Ens alcem tots dos 

en encesa espera, 

el meu poble i jo.  

(De Cançons d'Ariadna, 1949) 

 

He mirat aquesta terra (1980)  

Quan la llum pujada des del fons del mar 

a llevant comença just a tremolar, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Quan per la muntanya que tanca el ponent 

el falcó s'enduia la claror del cel, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Mentre bleixa l'aire malalt de la nit 

i boques de fosca fressen als camins, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Quan la pluja porta l'olor de la pols 

de les fulles aspres del llunyans alocs, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Quan el vent es parla en la solitud 

dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, 
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he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Mentre m'envelleixo en el llarg esforç 

de passar la rella damunt els records, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit 

camp l'ample silenci que estenen els grills, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Mentre comprenien savis dits de cec 

com l'hivern despulla la son dels sarments, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

Quan la desbocada força dels cavalls 

de l'aiguat de sobte baixa pels rials, 

he mirat aquesta terra, 

he mirat aquesta terra. 

 

Perquè un dia torni la cançó a Sinera  

 

El meu somni lent de la gran pau blanca sota el cel clement.  

Passo pels camins encalmats que porten la claror dels cims.  

És un temps parat a les vinyes altes, per damunt del mar.  

He parat el temps i records que estimo guardo de l'hivern.  

Però tu riuràs, car veus com es tanquen llavis catalans.  

I es baden al sol boques de captaires, plagues de leprós.  

Ningú no ha comprès el que jo volia que de mi es salvés.  

Mai no ha entès ningú per què sempre parlo del meu món perdut.  

Les paraules són forques d'on a trossos penjo la raó.  

Branden a ple vent cordes que no poden suportar més pes.  

El càntic és lluny, i la greu campana toca pels difunts.  

Ha cessat el ball de l'altiva monja i de l'embriac.  

La dansa també del pelut dimoni amb la reina Esther.  

Ja no volta l'ós.  

He llegit el llibre del Predicador.  

Deso a poc a poc dintre de la capsa tots els meus ninots.  

Ara he de callar, que no tinc prou força contra tant de mal.  

D'un mal tan antic aquesta veu feble no et sabrà guarir.  

En un estany buit, manen el silenci i la solitud.  

Sols queden uns noms: arbre, casa, terra, gleva, dona, solc.  

Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor.  

La mar, el vell pi, pressentida barca. La por de morir. 

XLVI 

A vegades és necessari i forçós  

que un home mori per un poble,  

però mai no ha de morir tot un poble  

per un home sol:  

recorda sempre això, Sepharad.  

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg  
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i mira de comprendre i estimar  

les raons i les parles diverses dels teus fills.  

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats  

i l’aire passi com una estesa mà  

suau i molt benigna damunt els amples camps.  

Que Sepharad visqui eternament  

en l’ordre i en la pau, en el treball,  

en la difícil i merescuda  

llibertat.  

 

(Dins La Pell de Brau, 1960)  

* * *  

LES ROSES RECORDADES  

 

Recordes com ens duien  

aquelles mans les roses  

de sant Jordi, la vella  

claror d'abril? Plovia  

a poc a poc. Nosaltres,  

amb gran tedi, darrera  

la finestra, miràvem,  

potser malalts, la vida  

del carrer. Aleshores  

ella venia, sempre  

olorosa, benigna,  

amb les flors, i tancava  

fora, lluny, la sofrença  

del pobre drac, i deia  

molt suaument els nostres  

petits noms, i ens somreia.  

 

(Dins "Les ombres, el riu, el somni perdut", d'El Caminat i el Mur, 1954)  

* * *  

ADVERS AL VENT  

 

No preguntis si penso  

encara en els vells dies  

dels senyors, si recordo  

com lentament morien  

els jardins, les paraules.  

He perdut. Ai, caiguda  

de l'allunyat per l'íntim  

camí que només porta  

on ja no sóc, designi  

d'oblidar hores, núvols,  

el meu nom de naufragi!  

Vençudíssim, sentint-me  

advers al vent, segura  

presa del mar, no vulguis  

saber si penso encara  

en la llum dels vells dies.  

 

(De Mrs. Death, 1952)  
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XXXVIII  

 

No convé que diguem el nom  

del qui ens pensa enllà de la nostra por.  

Si topem a les palpentes  

amb aquest estrany cec,  

on sinó en el buit i en el no-res  

fonamentarem la nostra vida?  

Provarem d'alçar en la sorra  

el palau perillós dels nostres somnis  

i aprendrem aquesta lliçó humil  

al llarg de tot el temps del cansament,  

car sols així som lliures de combatre  

per l'última victòria damunt l'esglai.  

Escolta, Sepharad: els homes no poden ser  

si no són lliures.  

Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser  

si no som lliures.  

I cridi la veu de tot el poble: "Amén."  

 

(Del llibre La pell de brau, 1960)  

 

 

1. Selecció de poemes de Salvador Espriu (1913 - 1985). 
perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/espriu.htm - En caché - Similares 
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