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SALVADOR ESPRIU

Durant  aquest  any  2013  es  commemora  el  centenari  del  naixement  de 
Salvador  Espriu  (1913-2013)  un  poeta  d’una  qualitat  excepcional,  un 
referent en la poesia i en el teatre, un escriptor que  honora un país, el 
nostre, i que honora les lletres catalanes. Per això durant aquest any - l’Any 
Espriu- no podem deixar de fer-hi referència, i encara menys a Viladrau, on 
el poeta hi passà una etapa de la seva vida. 

En el  Full  parroquial  no farem pas crítica  literària,  sinó que volem citar 
únicament dos textos breus de Salvador Espriu que ens fan adonar de la 
fondàriaespiritual  d’aquest poeta que es confessava agnòstic: “Jo em dic 
agnòstic per humilitat, però indubtablement jo tinc una profunda, pregona 
preocupació religiosa”, escrivia.  Sabem, explica un coneixedor de l’obra del 
poeta, que Espriu, “als quinze anys, ha llegit la Bíblia i ha tingut temps de 
meditar-hi en el llarg temps de convalescència que ha hagut de superar”. 
Per això no ens ha d’estranyar que faci una descripció del que és la Bíblia 
que no aniria pas malament que tots la tinguéssim ben present a l’hora 
d’obrir-la i posar-nos a llegir-la. Diu Salvador Espriu: “Sóc certament un 
gran lector  de la  Bíblia,  perquè és un conjunt  de llibres,  una biblioteca 
extraordinària,  potser la més alta biblioteca que ha fet l’home, almenys 
l’home que s’ha reflectit en la cultura occidental de manera directa”. Notem 
que un home agnòstic diu que és “un gran lector” de la Bíblia i, després, 
amb poques paraules ens ajuda a introduir-nos en aquest monument de la 
literatura universal: “és un conjunt de llibres, una biblioteca extraordinària”. 
Sí,  en  totes  les  introduccions  a  la  Bíblia,  quan  es  presenten  les  seves 
característiques formals, la primera cosa que es diu és que la Bíblia no és 
un llibre sinó “una biblioteca”, una col·lecció de llibres recollits en una sola 
obra, i en aquesta biblioteca hi ha llibres de moltes menes: d’història, de 
lleis,  de  poesia,  de  filosofia,  novel·les...  Per  tant,  Salvador  Espriu  havia 
copsat perfectament que la Bíblia, d’entrada, era una biblioteca, una obra 
d’homes, que va anar sorgint en el decurs de dotze segles (del s. X a. C. al 
II  d. C).  Ignoro si  Salvador Espriu, en alguna època de la seva vida va 
“creure” que la Bíblia, a més a més, també és obra de Déu, és Paraula de 
Déu.

Salvador Espriu era agnòstic. El diccionari diu que un agnòstic  és el que 
“professa  l’agnosticisme”  i  l’agnosticisme  és  “la  doctrina  que  declara 



impossible de conèixer la natura i l’existència de Déu, doctrina distinta de 
l’ateisme, que en nega l’existència”. Tractant-se d’un home tan culte, hem 
de pensar que aquest agnosticisme era una convicció o una actitud nascuda 
d’una reflexió profunda, d’un prendre consciència que dir la paraula “Déu” 
és referir-se a Algú que ens sobrepassa, és referir-se, com se sol dir, al 
Totalment Altre. Per als qui no les coneixeu, aportem aquestes paraules de 
Salvador Espriu, referides a Déu, que són d’una finor exquisida: “Déu m’és 
feixuga, constant,  immensa falta d’ortografia. M’avergonyeixo, perquè, si  
goso escriure’l, no sé de lletra”.  Sense cap ànim de voler transformar un 
agnòstic en un creient, llegint aquestes paraules em sembla que podem dir 
que Salvador Espriu no estava lluny de la fe cristiana. Potser de Déu sabem 
més el que no és que el que és, Déu és sempre més del que ens podem 
imaginar, no es deixa reduir a cap definició. I el poeta, Salvador Espriu, això 
també ho va saber copsar de manera eminent. No oblidem que la fe és una 
aposta per quelcom inverificable. 

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 29: per Mn. Rafael Guixà, difunt; dimarts, 
dia 30: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 31: per la intenció 
del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 1: per Mn. Rafael Guixà, difunt; divendres, 
dia 2: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 3: pels difunts de la 
parròquia; diumenge, dia 4: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS

COL·LECTA EN LA MISSA EXEQUIAL. Recordem que dels diners que es recullen en 
la col·lecta que fem en la missa exequial, en fem tres parts: una part es destina a dir 
misses  pels  difunts  de  la  parròquia;  una  altra  part  a  sufragar  les  despeses  de  la 
parròquia;  i  una altra part,  repartida a parts iguals,  es  dóna  a Càritas i  a  Mans 
Unides. En la missa exequial per en Mariano Portet i Clos es van recollir 152,79 euros. 

MISSES AL MES D’AGOST: tal com ja vam anunciar, els dies feiners, hi haurà missa 
cada dia, a  2/4 de 8 del vespre i cinc minuts (a les 19h 35m). El dissabte, com ja fem 
tot l’any, la missa anticipada del diumenge, serà a 2/4 de 8 del vespre (a les 19,30); i 
el diumenge a 2/4 d’una del migdia (a les 12,30). De l’1 al 19 d’agost, ens ajudarà el P. 
Pere Suñer, S.I., que celebrarà la missa els dies feiners i a la vigília de la solemnitat de 
l’Assumpció de la Mare de Déu. Els dijous, dies 1 i 8 d’agost, Mn. Fèlix Guàrdia farà el 
despatx de les 16 a 17 hores i, ja que serà a Viladrau, també celebrarà la missa del 
vespre. Els dissabtes, dies 3 i 10 d’agost, celebrarà la missa Mn. Fèlix  Guàrdia; i els 
dies feiners, des del 30 de juliol al 13 d’agost, farà de rector. I tots els  diumenges 
d’agost i la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu al Cel, la missa la celebrarà un 
servidor, Mn. Joan, tret que tinguem altres ajudants.     




