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Després de )'estrena de "Ronda de Mort a Sinera"

D ESPRES de l'cstrcna de "Ronda
de Mort a Sinera", un muntatge
teatral realitzat vpcr Ricard Sal-

vat, sobre textos de Salvador Espriu,
hCIl1 pogut llegir dues notes critiques
.iparcgudcs a "Primer Acto'" i ,ti "Noti-
cícro Universal", signudcs per José Ma.
Rodríguez Méndcz, Ambdues notes són
clogicscs: la de ,"Primer Acto", (revis-
ta mensual no oficialísta publicada ;1 Ma-
drid) , subratlla la qualitat de l'obrn ,

. cornparant-Ia arnb les altrcs que p;¡rt:cj-
paren al scu costat en el "VIIIe Cicle de
Tcatre Llatí", tant pe! que fa referencia
,1 b "mise-en-sebe" eOI1-\ als textos, i
acaba suposant que tots els guardons
corrcspondran a robra catalana , 1;1 del
"Noticiero" clou una polcnuca, publi-
cada a,l rnatcix diari, entre Ricar.l Sal-
vat i el crític cítat, sobre Brecht i el rea-
lisrnc cpíc, transposat al nostre país, te si
dcfensada per Salvar. En aquest ,'1:; el
critic senyor Rodríguez Méndez ;\ccc¡y
tu "gustoso la derrota" perqué consi-
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dera que Salvar arnb el muntatge de
"Ronda de Mort a S'nera" ha resolt,
d'una manera práctica la. polémica ini-
ciada,

Fins aci no hi ha res a dir, i potscr
només caldria aplaudir la forma can-
lleresca arnb la qual el crític ha acceptat
la sen derrota, principalment si tcnim
en compre la intolerancia i:mesquínesa
deis critics espanyols de I'era franqusta.

Ara be, en aquestes critiques hi ha
un altre aspecte que no podem silenciar.
Em refereixo a la reiterada qualificacíó
do' "espanyol" de tot alló vincular arnb
l'es.enificnció, arnb la temática i ádhuc
amb lautor de "Ronda de Mort a Si-
nera", Hí ha dos Iactors que mcreixen
un comentario Per una banda, el senyor
Rodríguez Méndez fa manifcstacions que'
distorsionen la realítat i, per l'altra, no
es conforma a qualíficar d'espanyol tot
alló que és catalá, d'una manera sim-
plista i adaptada a la veritat oficial (corn
si cliguéssirn per tal de tapar l'expc-

dicnt}, sinó que pretén traslladar i fer
extcns.ves a tota la península la. riostra
manera d 'ésser, la nostra idiosincrasia,
la nostra problemática histórica, tal corn
han cstat copsadcs i 'cxpressades pe! nos'
trc gran poeta Salvador Espriu.

Vegem, dones, primer, com amb una
frase molt senzilla, la qual pot passar
gairebé desapercebuda en una rápida llc-
gida, aquel] lector poc informar es pot
formar UI1;l irnatge invertida d'uns fets
que han tingut conseqüencies fatals per
a la riostra cultura. La frase és: "Es pro-
bablernenre el espectáculo mis inteligente
que' hayamos podido presenciar nunca y
señala la madurez de una comunidad
que rO'l1ipió al fin con cua.lquier aisl.t-
cionismo casticista." ("Noticiero Univer-
sal" 10-12-65'. El subratllat és meu). De
quin "aislacionismo casticista" cns par-
la?És que pretén insinuar que el desen-
voluparnent de la cultura catalana, du-
rant els darrers vint-í-cinc anys, s'ha ha'
gut de produir clandestinarnent per cau-
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sa d'un ."a"isladonismo :casticista" capri- Vilar --quan cliu que· "una nació no
ciós deis catalans? O potser hauriem és' pas una realitat eterna o prefabrica-'
d'inter,pr~tar que quan diu "una cornu- da, s'nó que és una rcalitat histórica,
nidad que rompió al fin con cualqqier que es fa i es desfi al ritme del ternps",
aislacionismo .casticista" vol elir que, fi- ¡ que aquest procés no es pot realitzar
nalment, els catalans s'han integrar ele- fragmentariament, sinó que s'ha defec-

'-'fin'itivaiñe-nt '¡C Espanya:-?-Si-vol· dir-.1.ixO,--tuar-d:una_ manera global en re!ació a
no sé veure com pot treure'n una con- "rotes les ciroumstanci~~' que -Jeterrñ~nen _.
seqiiencia sernblant d'un fet que en rea- la historia, tant internes com extornes,
litat no fa rnés que afirmar l'existéncia tant materials com morals, tant econórni-
d'un poble que, precisarnent perqué no ques com polítiques o cspiritunls", per-
ha estat assimilat ni eliminar per Es- que "el desti historie és tm~ totalitat"-
p;mya, és capac ele demostrar que, una aquell preces el' "h'storización" a que es
vegada més, va a la. davantera (en el rcfereix el scnyor Rodríguez Méndez no
terreny teatral) al costat dels pobles ci- es pcdria produir en un "pedazo de Es-
vilitzats del món. 1 aixó el mateix crí- pafia", sinó que (si acccptéssim la dcno-
tic, sensc voler, ho corrobora quan ad- mina.ció d' "Espaii.a" en el sentir que 1 i
met que Ricard Salvar tenia raó en de- vol donar e'I scnyor Rodríguez Méndez)
clarar que el rcalisme epic podia ésser s'hauria de produir a tot Espanya.
adaptar al nostre país, mentre que ell opi- M- d t > 1 d f - I, ( , .' es en avan, per ta e re orear a
nava que no. Perqué eH ,el critic) vera t .' , d bti '. -

1
blern: b li . seva eSI, ¡ perquc no en u I mngu

e pro erna am menta itat espanyola: 1 l' li ,"E' di "S I. Sil" ' (e espanyo isrnc u spriu, 1\.1: oa -
en canvI en a vat· analitzava amb men- d '¡;" • • • • fi. ,. l" bé :1 1_ va or nspnu es, a rrn JUICIO, una 'Ig\lra
tahtat cata ana 1 si e tots 1: os par a - li b" _,,' . .. rteraria que ca e comparar "1 empare11-

ven cid pa¡s, cada \1 feia referencia a t f d I t 11 l' Pé r> I
una COS,l diferent. a; con iguras e a ta a ce er:z \.Ta '

dos, de Unarnuno, de Valle Inclan o de
García Lorca" (el subratllat és rueu).
Per que arnb aquests escriptors i no arnb
uns altres, si és que cal comparar-lo amb
algú? La resposta de! senyor Rodríguez
Méndez potser la trobaríern en la ma-
teixa nota, quan diu que l'obra d'Espriu
"es la obra temporal de un poeta de su
tiempo y que se dirige a los hombres de
su tiempo. Como ti. los hombres de su
tiempo se dirigieron Caldós, Unamuno,
Valí e Inclán ... " Si és per aixó, per que
no comparar-lo arnb C<llTlUS, Sartre o
joyce? Tarnbé robra d'aquests escriptors
ha estat adrccada als hornes del seu
ternps i, arnés, tindrien encara una al-
tra cosa en cornú arnb Espriu: la ::011-

remporaneítat. . O 'potser la resposta
['haurern de cercar en un altre parágraf,
quan es refercix a un fragment de "Ron-
da de Mort a Sinera", el qual el! consi-
dera ccm el que defineix millar l'obra

Com que no cree que e! senyor Ro-
dríguez Méndez sigui cap ingenu (i fa.
vint anys que viu a Catalunya), i com
que, arnés, hem trobat. raonaments sern-
blants en altres escrits ("Primer Acto"
No .. 45), considerem que les' seves rna-
nifestacíons poden explicar-se si arirbcm
a la conclusió que responen a i.111 "partí
pris" determinar: no voler acceptar la
difei:enc~ació nacional de Catalunya. A-
questa actitud és avui molt comú entre
cls intcl-leetmJs cspanyols encara que
d'altra banda tractin d'establír oonts en-
tre la cultura catalana (i'existencia de
la qual sí que la reconeixen) i la seva.
En alguns casos, manifesten una rnolt
bona fe, pero sernpre posen ele relleu
aquesta incapacitat per a acceptar el fet
diferencial de! nostre país. Considero
que la seva actitud és com una reacció,
potser prodLllda per un complex d'infe-
xioritat col-lectiu, davant la possihi;it<:\t
de perdre una' part vital d'alló que ells
consideren com un tot.

En un altre parágraf [tetes les refe-
rencícs corresponen a la nota del "N o-
ticíero Universal' abans citda) el se-
nyor Rodríguez Méndez diu: "t,1 "Ron'
-da de !v!:(l1:-r. :¡ Sinera:" asistimos a ,J11

proceso de hístorización (?) de un P;?'
dazo de Espafia, que es Cataluña, sim-
bolízado en esa misteriosa Sineia de Si.l-
vador Eepriu". Heus ací al1<" que d.ei;:
més arnunt. Quina relació pot tcnir la
mítica Sinera d'Espriu .arnb Esp mya? Si
efectivament s'esta. produint un "proceso
de historiz.ación" a Catalunya,vol dir
que a110 que ha notat e! senyor Rodrí-
guez Méndez no és altra cosa que la.
realitat histórica de Catalunya de la qua!
parla el professor Pierre Vilar, i que l'a-
clariment .que fa en dir "de un pedazo
de Espaii.a" és absolutament gratuito Per-

_' que si hern de oreure al professor Piere
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d'ES'priu. - Di;-~'E~e'
con la más íntiín: y , r
de un autor acost mbraCJ
condi ní 'sl dIAluIti§l;!AAfia~'l8ail;~
piedad y llor" a '1 . a 'J ina
explosión de impotenci;t rebelde que se
traducirá en culto a la muerte, que tnm-
biéñ'-quisiera ser 'un conjuro para salvar'-
a las criaturas humanas de su inevitable

. desgracia. He.aquí una postura cspaíioli-
sima, arraigada fuertemente en una tra-
dición,' que nos hace escuchar con toda
claridad Salvador Espriu, un escritor
que Espaii.a podría presentar dignamen-
te cerno candidato al Premio Nohc] de
Literatura". De fet, la posició J'Es-
priu davant de la mort i la scva con-
cepció de la naturalesa , si bé poden coin-
cidir arnb les d'alguns autors e5p:\nyol:<
no cree que sigui n privatives d'e1b, dones
gosaria dir que més aviat, es poden re la-
cicnar amb la concepció existencial i, pcr
tant, tenen un abast universal, Vol dir,
dones, que afirmar qi.Je és una "postura
espafiolisima" és una banal itat, ja que, si
com suggeria més arnunt, el comraré;:sim
arnb els autors francesos (la posició dcls
quals dava nt la 'problem;ttica de l'exis-
tencia podría comparar-se arnb 'a dEs-
priu), seguint el raonament del scnvor
Rodríguez Méndez, podriern afirmar que
la scva "postura es francesissima".

Més: suposern que acceptéssim lafi-
nitat de la posició d'Espriu arnb la de,
diguem, Albert Carnus, quin sentit tin
dr ia, i quin efcctc li far in al scnyor Ro
drígucz Méndcz, que nosaltrcs, ;-:l.; C;I'

tnlnns.vdiguéssim que, pcr ;tqucst;l r:l\l.
Carnus adopta una ·"pustur,t" clt,daní,:·
sima? Cree que no cakn corncntar is.

Tarnpoc no vull fer cap comentar
davant la possibilitat que Espriu sigu
presentar per Espanyct com a candid.,
al Premi Nobel de Literatura. Pens:
que I'opinió cl'Espr iu Fóra 'n~., valucsa

Jordi Arb(lllfS
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