
HOME SALVAT EN POBLE 
La funció cívica en la poesia de Salvador Espriu

En aquest treball de recerca hem estudiat la funció cívica de la poesia en el conjunt del 
corpus poètic de Salvador Espriu.  L’estudi del context, la figura de l’autor i les 
característiques de la seva obra ens han permès fer una primera preselecció de textos i, 
després d’un aprofundiment en la tria, hem escollit un total de vint-i-sis dels poemes més 
representatius de la funció cívica en l’obra d’Espriu per a fer-ne una anàlisi exhaustiva. 

La funció cívica és un concepte que ha variat al llarg dels anys. Concretament, aquest jo 
poètic reivindicatiu evoluciona en contraposició al romàntic i, en comptes d’enfrontar-se a 
l’entorn i oposar-se al marbre públic, ara és el portaveu de la col·lectivitat i va colze a colze 
amb la massa sense abandonar el paper messiànic de l’artista. En aquest sentit, en aquest 
treball hem considerat que reflectien la funció cívica aquells poemes amb paper 
humanitzador on el poeta actua com a dirigent i portaveu del poble i exerceix el seu 
lideratge entre la multitud denunciant les desgràcies de manera reivindicativa, poemes 
que parlen del poble en sentit ampli i on l’art es converteix en una potent arma combativa 
que transforma la realitat a través del coneixement.  

Amb la realització d’aquest treball de recerca he pogut fer una modesta aportació a 
l’hermenèutica de l’obra d’Espriu i endinsar-me en l’univers de les paraules d’aquell qui ha 
“mirat aquesta terra” i ha donat la seva “vida pel difícil guany d'unes poques paraules 
despullades”, col·laborant a omplir “la gran buidor d’anys morts amb un nou cant” i “bastir 
en la foscor altes parets de somni”. 
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“Deixaràs de comptar les síl·labes, 
de fer-te el nus de la corbata: 
seràs un poble, caminant 
entre una amarga polseguera, 
vida amunt i nacions amunt, 
una enaltida condició. 
(...) 
Allò que val és la consciència 
de no ser res si no s’és poble.” 
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