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Notícies

Any Espriu, centenari del seu 
naixement

“Escolta Sefarad: Els homes no poder ser sinó són 
lliures." 

Salvador  Espriu  (Santa  Coloma  de  Farnés,  10  de 
juliol de 1913 – Barcelona, 22 de febrer de 1985) va 
morir als 71 anys i poeta, dramaturg i novel·lista 
català que escrivia en llengua catalana malgrat la 
repressió franquista.

Espriu  va  tenir  una  infantesa  marcada  per  la 
malaltia que va patir, el xarampió, i la mort d'un 
dels  seus  cinc  germans,  en  Francesc.  Va  haver 
d'estar molt temps al llit i la seva recuperació fou 
lenta. 

Salvador Espriu.

Va  estudiar  Dret  a  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona  durant  la  Segona  República,    es  va 
llicenciar el 1935; allà va conèixer el que va ser el 
seu  gran  amic,  mort  prematurament, 
poeta Bartomeu Rosselló-Porcell, el qual va morir 
al  1938  de  tuberculosi. Acabada  la  guerra  es  va 
prohibir la llengua catalana per tant es van acabar 
les possibilitats de dedicar-se a l’ensenyament, que 
era la seva vocació. Va treballar duran vint anys 

com ajudant en una notaria (ja que el seu pare era 
notari) tenint poca activitat literària davant de la 
impossibilitat de publicar en català.

Espriu és conegut sobretot per la seva obra poètica 
Cementiri  de Sinera,  establint  un univers  mític  i 
simbòlic d'Arenys de Mar , el poble on va viure:

Cementiri de Sinera

Quina petita pàtria

encercla el cementiri!

Aquesta mar, Sinera,

turons de pins i vinya,

pols de rials. No estimo

res més, excepte l'ombra

viatgera d'un núvol.

El lent record dels dies

     que són passats per sempre. 

        Les hores

             Quan roures enyorosos

de verds marins comencen

crepusculars missatges,

volent-te foc, demano

nova claror, que siguis,

davant altars on cremen

ardents silencis d'ales,

encès cristall, més flama,

llum de cançó senzilla.

A continuació mostrem  us mostrem un enllaç del 
fragment  de  l'entrevista  feta  per  Joaquín  Soler 
Serrano a Salvador Espriu al programa de televisió 
"A Fondo", de Televisión espanyola el 1976 perquè 
us pugueu fer una idea de com era aquest escriptor 
tan il·lustre:

http://www.youtube.com/watch?v=fs_BGPGgM68

I tamnbé us enllecem el web on hi trobareu totes 
les  activitats  programades  per  a  commemorar  el 
centenari del seu naixement

http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions20
13/anyespriu
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