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espriu
he mirat
aquesta terra

Exposició 
30.10.13–24.02.14



Els més grans escriptors influeixen de manera determinant en 
la seva societat, contribueixen a forjar-ne la idiosincràsia, els 
comportaments, el llenguatge, la psicologia col·lectiva. Aquest 
caràcter és en Espriu conscient, explícit, voluntari, i pren un 
sentit reformador i reafirmador. Per això se l’ha comparat, ben 
justament, amb els profetes bíblics, que van exercir, amb la 
mateixa alta consciència, no d’endevins sinó d’esperó i estímul 
del poble jueu. Els escrits dels profetes, com els d’Espriu, són 
universals perquè el primer destinatari és el seu poble.

La present exposició, com en general l’Any Espriu, pretén 
acostar l’escriptor a cada ciutadà com un confident, un jo amb 
qui l’autor comparteix la seva intimitat i la seva veritat. 

Espriu és, en una altíssima mesura, algú que es fa estimar 
perquè se sap i es proposa ser molt proper a cadascun dels 
éssers humans que s’interessen per la seva obra, és a dir per ell, 
per l’home que escrivia perquè no sabia com viure.

Xavier Bru de Sala
Comissari general de l’Any Espriu

Salvador Espriu és, per la qualitat i densitat de la seva obra, 
un dels grans escriptors catalans –potser el més important– 
del segle xx. La força de la seva poesia i també de les seves 
narracions i textos teatrals el projecten més enllà de les nostres 
fronteres. Com sol passar amb els grans creadors, Espriu és 
alhora molt local i molt universal. El CCCB, que al llarg de la 
seva història ha abordat la figura d’alguns dels més remarcables 
literats del nostre temps, no pot fer altrament que enorgullir-se 
de presentar, de la mà de l’Any Espriu, la mostra «Espriu. He 
mirat aquesta terra», que vol acostar-nos a l’home, l’escriptor i el 
ciutadà compromès i, sobretot, donar-nos les claus essencials 
d’una producció polièdrica, fonamentada en un imaginari 
personalíssim i amb un ric ventall d’aproximacions possibles.

Contribuir a un millor coneixement d’Espriu i al gaudi dels seus 
textos, aquests són els desitjos de tots els qui han col·laborat a 
fer possible aquesta exposició.

Marçal Sintes
Director del CCCB
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Amb motiu del centenari del 
naixement de Salvador Espriu 
(1913-1985), l’exposició 
«Espriu, he mirat aquesta 
terra» proposa un recorregut 
per la trajectòria vital i creativa 
de l’escriptor i mostra la im-
portància de la seva figura en 
la cultura catalana i la riquesa i 
la complexitat de la seva obra, 
que transcendeix qualsevol 
etiqueta. Narrador, poeta, 
dramaturg i assagista, Espriu 
és un clàssic que s’interroga 
sobre les grans qüestions 
humanes.

L’exposició passa revista a 
diferents aspectes de la seva 
biografia, del seu univers lite-
rari i de la repercussió pública 
de la seva obra, des d’una 
triple perspectiva: el món mític 
i simbòlic, la transcendència 
social de la seva poesia i el 
seu teatre, i l’actualitat de la 
seva visió crítica. Comença 
per la família, la malaltia i la 
mort dels germans, la for-
mació del mite de Sinera i el 
daltabaix de la guerra, conti-
nua amb el compromís amb 
la cultura catalana i la seva 

intervenció en els moviments 
col·lectius dels anys seixanta 
i setanta, el simbolisme de la 
càbala que vertebra els seus 
llibres, la construcció de la 
imatge pública i el rigor amb el 
qual va escriure i reescriure la 
seva obra, i acaba amb el seu 
món imaginatiu, que es de-
senvolupa a través de tots els 
gèneres de la literatura, evo-
cador o grotesc, però sempre 
d’una potència extraordinària.

 El títol de l’exposició «He 
mirat aquesta terra» fa refe-
rència a la mirada d’Espriu, 
que es projecta cap a Arenys, 
cap a Catalunya i cap al món: 
de vegades crítica i divertida, 
però també comprensiva i 
plena de pietat cap a les debi-
litats humanes. La sorprenent 
actualitat dels seus temes 
i personatges interpel·la el 
lector d’avui i convida a llegir 
Espriu des d’una perspectiva 
nova.

Espriu. He mirat aquesta terra

Salvador Espriu a la platja 
l’estiu del 1952; al llit, malalt, 
quan tenia deu anys; i en una 
fotografia dels anys quaranta
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Els orígens del món de Salvador Espriu i el mite de Sinera
El jardí dels cinc arbres és un dels indrets mítics de l’obra  
d’Espriu. Eixida de la casa de la família Espriu-Castelló a Arenys 
de Mar, lloc d’esbarjos i jocs infantils, va esdevenir un espai de 
pau i meditació per a l’Espriu madur. A l’exposició s’ha fet corres-
pondre cadascun dels cinc arbres del jardí amb un aspecte de la 
vida d’Espriu abans del 1939: la infantesa, la malaltia i la mort dels 
germans, el món mític d’Arenys, la universitat i la guerra.

1. El jardí dels cinc arbres

Eixida (jardí mític) de la casa de la família Espriu 
a Arenys de Mar, agost del 2013
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Cançó del matí encalmat

El sol ha anat daurant
el llarg somni de l’aigua.
Aquests ulls tan cansats
del qui arriba a la calma
han mirat, han comprès,
oblidaven.

Lluny, enllà de la mar,
se’n va anar la meva barca.
De terra endins, un cant
amb l’aire l’acompanya:
“Et perdràs pel camí
que no té mai tornada.”

Sota la llum clement
del matí, a la casa
dels morts del meu vell nom,
dic avui: “Sóc encara.”
M’adormiré demà
sense por ni recança.
I besarà l’or nou
la serenor del marbre.

Solitari, en la pau
del jardí dels cinc arbres,
he collit ja el meu temps,
la rara rosa blanca.
Cridat, ara entraré
en les fosques estances.

(Salvador Espriu, El caminant i el mur, 1954) 

Il·lustració de Pierre-Joseph 
Redouté de la Rosa banksiae, 
«la rara rosa blanca» dels 
poemes d’Espriu
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Una família acomodada
La família Espriu formava part 
de la burgesia progressista 
d’Arenys de Mar. L’avi, que va 
fer negocis a Cuba, va ser-ne 
alcalde després de la Revolu-
ció del 1868. L’àvia era neboda 
del bisbe Català. Mort l’avi 
prematurament, el bisbe Cata-
là va vetllar per l’educació del 
jove Francesc de Paula Espriu, 
que va estudiar dret i va fer 
oposicions a la plaça de notari 
de Santa Coloma de Farners. 
El 1911 Francesc es va casar 
amb Escolàstica Castelló. Van 
tenir cinc fills. Vivien a Barcelo-
na i passaven l’estiu a Arenys 
de Mar i, més tard, a Viladrau.

La malaltia i la mort dels 
germans
El 1920 els cinc germans van 
agafar el xarampió. Se’l van 
anar encomanant de l’un a 
l’altre, com acostuma a pas-
sar a les famílies amb molta 
canalla. Tot i que no era una 
malaltia greu, sovint portava 
complicacions. Espriu va tenir 
un empiema, una acumulació 
de pus a la pleura. El van haver 
d’intervenir, en una operació 
molt traumàtica, i va estar nou 
o deu mesos entre la vida i la 
mort. En el cas de la seva ger-
mana Maria Isabel, va derivar 
en una malaltia incurable i la 
nena va morir enmig de grans 
sofriments l’1 de gener del 
1924. Un any i mig després 
moria el seu germà Francesc, 
de catorze anys, d’una infec-
ció a la sang.

El substrat geogràfic i 
humà del mite de Sinera
Salvador Espriu i Castelló va 
néixer el 10 de juliol del 1913 a 
Santa Coloma de Farners, on 
el pare era notari, i a partir del 
1915 va viure sempre a Bar-
celona. Els estius, fins als deu 
anys, els passava a Arenys de 
Mar, poble natal dels seus pa-
res i dels seus avantpassats. A 
la tertúlia que el pare tenia amb 
el mossèn, el metge i altres 
amics del poble va descobrir 
un passat, heroic i grotesc a la 
vegada, sobre el qual va cons-
truir el mite de Sinera. 

El matrimoni Espriu-Castelló amb 
els seus cinc fills a Arenys, c. 1920

El drapaire Quelo, 1919
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Jove, erudit i sarcàstic
Espriu va formar part de la ge-
neració que va viure els anys 
daurats de la Universitat de 
Barcelona, abans de la guerra 
civil. L’octubre del 1930 es va 
matricular a la Facultat de Dret 
i a la de Filosofia i Lletres i Pe-
dagogia. En aquest moment 
va conèixer els que havien 
de ser els seus grans amics: 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 
Amàlia Tineo, Mercè Munta-
nyola i Lola Solà. Un creuer 
per la Mediterrània que va 
reunir l’elit universitària repu-
blicana l’estiu del 1933 és el 
gran record comú d’aquests 
anys. Les referències a la his-
tòria antiga són una constant 
de l’obra que va publicar en la 
postguerra. 

Barca osiríaca

Passos de fidel germana
per escales de Llevant.

Pur i nu, en la mar calma,
endinsat en el cristall,
sotmès a cadenes clares,
mentre va naixent el sol,
espero la veu del jutge,
arbre, monarca i llavor,
que han unit pregons misteris
en un nom i en un dolor.

Quanta quietud rompuda
per la proa de la nau!
Ofreno forces amigues,
bronze de secreta sang,
ferida subtil de llavis,
blanc encens sacramental.
Barquer de l’etern viatge,
deixa’m amb tu reposar.

Ressò de laments i címbals 
per escales de Llevant.

(Salvador Espriu, Les cançons
d’Ariadna, 1949)

Espriu amb la seva amiga 
Amàlia Tineo a bord del 
vaixell Ciudad de Cádiz 
durant el creuer estudiantil 
per la Mediterrània, estiu 
del 1933

Maqueta de barca funerària 
egípcia, c. 1900 aC
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2. El meu poble i jo

Espriu, entre la desfeta i la 
consagració pública
El desenllaç de la guerra 
civil va comportar el trenca-
ment del món de Salvador 
Espriu. La mort de Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, el 1938, el 
va privar del seu millor amic i 
còmplice literari. La mort del 
pare, el 1940, el va obligar 
a posar-se a treballar com a 
advocat per sostenir la família. 
En la postguerra es va produir 
l’eclosió d’Espriu com a poeta 
i autor teatral. Les cançons de 
Raimon i els espectacles de 
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual li van donar una dimen-
sió popular. Espriu va esde-
venir un símbol de la cultura 
catalana i de la resistència al 
franquisme.

La piel de toro. La pell de 
brau, edició bilingüe, Éditions 
Ruedo Ibérico, París 1961

Primera història d’Esther, 
1948
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El daltabaix familiar
El 30 d’abril del 1940 moria 
el notari Francesc Espriu. El 
fill gran, Salvador, es va haver 
de fer càrrec de la família, que 
es va veure forçada a vendre’s 
la casa de Viladrau. Salvador 
Espriu no havia pensat mai 
a exercir d’advocat, però les 
circumstàncies el van obligar 
a entrar de passant al despatx 
del notari Antoni Gual Ubach, 
al número 32 del Passeig de 
Gràcia. S’hi va passar vint 
anys, fins que el 1960 el seu 
germà Josep li va buscar feina 
a la cooperativa mèdica Elaia, 
el precedent d’Assistència 
Sanitària Col·legial. 

La pell de brau, símbol. 
Poesia i antifranquisme
A La pell de brau (1959), 
Salvador Espriu ofereix una 
lectura de les relacions entre 
els pobles de la Península que 
s’inspira en l’Himne ibèric de 
Joan Maragall i en els estudis 
d’història antiga de Pere 
Bosch i Gimpera. Sorgeix 
com a resposta a les visions 
dels intel·lectuals castellans 
de la generació del 98. L’infor-
me de censura no va detectar 
la càrrega política del llibre, 
que es va publicar sense 
traves i va esdevenir un símbol 
de l’antifranquisme i la cultura 
compromesa. 

Casament de la germana 
d’Espriu, Maria Lluïsa, amb 
Francesc Bonet, maig del 1942

Informe de censura de  
La pell de brau, 1959
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La Caputxinada: Espriu, 
detingut
Entre el 9 i l’11 de març 
del 1966 es va constituir al 
convent dels caputxins de 
Sarrià el Sindicat Democràtic 
d’Estudiants, amb la partici-
pació de més de quatre-cents 
cinquanta professors, estudi-
ants i intel·lectuals. Espriu va 
presidir l’acte, juntament amb 
el doctor Jordi Rubió i Bala-
guer i el poeta Joan Oliver. La 
policia va encerclar i assaltar 
el convent. Espriu, que no es 
trobava bé, es va recloure en 
una cel·la. Quan va entrar la 
policia va ser detingut i traslla-
dat a la Direcció General de 
Policia de la Via Laietana.La Caputxinada, 1966
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Raimon i Espriu
El nom d’Espriu va íntimament 
vinculat a Raimon i al disc 
Cançons de la roda del temps 
(1968), que va contribuir de 
manera molt important a po-
pularitzar el món de l’escriptor. 
Raimon i Espriu es van co-
nèixer a començaments dels 
anys seixanta, poc després 
de la publicació de l’Obra 
Poètica (1963). Raimon va 
musicar un dels poemes d’El 
caminant i el mur, «Cançó del 
capvespre», i el va cantar per 
a Espriu. Va ser l’inici d’una 

amistat que va durar més de 
vint anys, immortalitzada en 
una sessió fotogràfica del 
dissenyador Jordi Fornas al 
despatx de la discogràfica 
Edigsa, que retrata la compli-
citat entre un jove cantautor i 
un poeta clàssic.

Raimon i Espriu al soterrani  
de la llibreria Ona, on tenia  
la seu Edigsa

Revista Destino, nú   m. 1541,  
18 de febrer del 1967

Portada de Joan Miró per  
al disc Cançons de la roda 
del temps, 1968
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Els espectacles de l’Escola 
d’Art Dramàtic Adrià Gual 
Juntament amb la cançó, el 
teatre va contribuir de manera 
decisiva a popularitzar el món 
d’Espriu. L’estrena de Primera 
història d’Esther al Palau de 
la Música, l’any 1957, inter-
pretada per l’Agrupació Dra-
màtica de Barcelona sota la 
direcció de Jordi Sarsanedas, 
va acostar l’obra a un públic 
compromès i fidel, que n’intuïa 
el missatge polític subjacent. 

D’aquesta primera experièn-
cia en van sorgir els especta-
cles de l’Escola d’Art Dramàtic 
Adrià Gual. Ricard Salvat, que 
havia estudiat a Alemanya, va 
veure les possibilitats dramà-
tiques de l’obra d’Espriu en el 
context del realisme èpic de 
Bertolt Brecht. L’obra d’Espriu 
es va situar al centre d’una 
creació col·lectiva que va im-
plicar joves actors, escriptors 
i artistes.

Figurins de Fabià Puigserver 
per a Primera història 
d’Esther, 1962

Primera història d’Esther, 1962 
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3. El control de la posteritat

La transició, el pes del 
mite i el poeta nacional
El final del franquisme va 
comportar molts canvis en el 
món polític i cultural. La políti-
ca de partits va substituir els 
moviments populars i les pla-
taformes unitàries. La cultura 
compromesa de la postguerra 
va entrar en crisi i va sorgir una 
cultura espectacle vinculada 
als mitjans de comunicació de 
masses. Aquests anys Espriu 
va tenir un paper molt desta-
cat. Les seves declaracions 
sobre la llengua o la cultura 
catalana, difoses a la premsa 
i la televisió, prenien un to 
gairebé oracular. Assetjat per 
periodistes, polítics i escrip-
tors novells, va haver de crear 
barreres per poder escriure i 
reescriure la seva obra. Abril del 1968

1968
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La construcció de la 
imatge
Poc amic de fer-se fotogra-
fiar, Espriu va ser objecte 
de retrats promocionals, 
periodístics i psicològics, i va 
crear una imatge que els dar-
rers anys de la seva vida va 
esdevenir gairebé una icona. 
Endolat, transcendent, so-
lemne, Espriu representava el 
paper de consciència crítica 
de la societat catalana des 
d’una postura d’austeritat i 
autocontrol. L’exposició pas-
sa revista a la construcció de 
la imatge d’Espriu: des dels 
retrats dels anys cinquanta, 
que mostren la força de la 
joventut, fins a les fotografies 
de la dècada dels seixanta, 
que presenten Espriu en la 
plenitud del seu personatge.

Espriu, convidat per Joan 
Miró, en un acte de la 
Fundació Miró, desembre 
de 1975 

Espriu, Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes, 1972

1980
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La reescriptura de l’obra
Salvador Espriu va anar 
reescrivint la seva obra al 
llarg de tota la vida, polint-la i 
adaptant-hi els registres de la 
llengua. De vegades, també, 
canviant opinions i rebatent 
idees antigues, com en el 
cas del retrat que va dedicar 
a Josep Pla a Evocació de 
Rosselló-Pòrcel i altres notes 
(1957). Ramon Balasch, que 
va ser secretari d’Espriu els 

darrers anys, va aplegar els 
originals revisats i corregits de 
tota la seva obra. El conjunt 
dels seus assaigs es recull 
en el volum Ocnos i el parat 
esglai (2013). L’obsessió per 
esborrar els rastres de les 
seves relacions literàries duia 
Espriu a rascar les dedicatòri-
es dels llibres que li regalaven 
amb una fulla d’afaitar, o a 
retallar-ne els noms.

1958

1982

Correccions a l’edició del llibre 
Evocació de Rosselló-Pòrcel i 
altres notes, 1957
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La mort pública
El 19 de desembre del 1984 
Espriu va patir una trombosi 
cerebral. El van traslladar a 
la Clínica Quirón de Barce-
lona. L’estada a l’hospital va 
esdevenir un focus d’atenció 
mediàtica i també política, 
que anunciava el que s’havia 
d’esdevenir a partir del 3 de 
febrer del 1985, quan va tenir 
un infart de miocardi que, amb 
successives complicacions, li 
va provocar la mort el dia 22. 
No hi va haver cerimònia priva-
da, com hauria estat el seu de-
sig, sinó un acte públic, amb 
l’assistència de molts amics, 
lectors i polítics. L’enterra-
ment, al cementiri d’Arenys 
de Mar el 23 de febrer del 
1985, s’ha comparat amb els 
de mossèn Cinto Verdaguer, 
Àngel Guimerà i Francesc 
Macià, que van aplegar milers 
de persones. 

Espriu, malalt, a la  
Clínica Quirón, 1985

Enterrament d’Espriu,  
23 de febrer del 1985
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4. El laberint grotesc 

Salom, el ventríloc que mou  
els personatges espriuans

L’ós Nicolau, que
balla pels carrers de Sinera

Els personatges d’Espriu  
i la seva sorprenent  
actualitat
De tots els aspectes de l’obra 
de Salvador Espriu, el vessant 
més crític, irònic, sarcàstic 
fins i tot, és el que millor lliga 
amb la sensibilitat d’ara. És 
un Espriu que observa les 
febleses humanes i denuncia 
la insolidaritat de la gent. 
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 «Així, senyor director, ara 
tampoc no cobrarem?»
«Els subalterns» és un conte 
d’Ariadna al laberint grotesc 
(1935). Un prohom del país, 
que va ben vestit i fumant-se 
un puro, visita els treballadors 
de la seva fundació per dir-los 
que aquell mes no cobraran. 
Tots ho accepten o fan veure 
que ho accepten. Tots, menys 
la senyoreta Teresiana Ca-
cao. El prohom en dóna les 
culpes a l’Estat i diu, abaixant 
la veu: «Quan siguem inde-
pendents...» Aquest conte 
sorprèn per la seva absoluta 
vigència.

Video d’animació basat en el 
conte «Els subalterns»
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«Un singular però senzill 
laberint, enmig de veus i 
figures estrafolàries» 
A l’exposició s’hi poden veure 
alguns dels personatges 
d’Espriu: l’ós Nicolau, que 
ballava espellifat pels carrers 
de Sinera, la delicada reina 
Esther, Crisant Baptista Mes-
tres afalagant els deixebles, 
la professora Ulrika Thöus, 
que es passa la vida comptant 
espermatozous per als seus 
estudis de genètica, Teresa 
Vallalta –la «Tereseta-que-
baixava-les-escales» d’un 
dels contes més tragicòmics 
d’Espriu– enyorant el passat 
gloriós del seu casal, les 
Ginebredes, arruïnades, 
oblidades, aclaparades per la 
postguerra... 

Tianet, el nen savi

«Espriu. He mirat aquesta 
terra» és una coproducció del 
CCCB i l’Any Espriu (Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya). Es presenta al CCCB 
entre el 30 d’octubre del 2013 i el 
24 de febrer del 2014.
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Una coproducció de: 

Mitjans col·laboradors: El CCCB és un consorci de:


