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caba de sortir publicada, dins de 
la  col·lecció  Biblioteca  Serra 

d’Or de Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat,  una  nova  edició d’un 
del  llibres  fonamentals  en  la 
bibliografia  espriuana, 
Aproximació històrica la mite de 
Sinera,.

A

Aquesta  obra  publicada  per  Curial 
l’any  1983  i  signada  per  Agustí 
Espriu,  Núria  Nogueras  i  M. 
Assumpció de Pons, ja feia anys que 
estava exhaurida. Qualsevol reedició 
d’aquesta  obra  –que  en  el  seu 
moment  ja  va  aixecar  certa 
polèmica-  implicava  una  revisió  en 

profunditat.  Agustí  Espriu  i 
Malagelada  és  l’autor  d’aquesta 
nova  edició,  prologada  per  Lluïsa 
Julià,   que  incorpora  també  la 
presentació  que  Joan  Alegret  va 
escriure per a l’edició del 83. 

La intenció i els objectius del llibre 
no han canviat. Es tracta doncs de 
donar  les  claus  de volta  perquè el 
lector que s’apropi a l’obra d’Espriu i 
que desconegui la vila d’Arenys i la 
seva  història  pugui  “entrar  a 
Sinera”,  es  familiaritzi  amb  els 
elements  de  tota  mena  que  la 
conformen  i  la  recreï  en  la  seva 
imaginació.  Per  als  arenyencs 
aquest  llibre  té  un  valor  afegit,  ja 
que  podran  gaudir  d’una 
suggeridora  obra  amb  àmplia 
informació del seu poble, d’episodis 
de  la  seva  història,  dels  que 
l’habitaren... Tal com diu Lluïsa Julià 
al seu pròleg:  Com succeeix amb 
d’altres escriptors del segle XX, 
l’obra d’Espriu esdevé memòria 
d’un paisatge concret i d’un món 
gairebé periclitat. 

No  en  va  han  passat  força  anys 
d’ençà de la publicació de la primera 
edició i el temps ha fet que s’hagin 
produït  fets  i  canvis  importants: la 
mort  de  l’escriptor  l’any  1985, 
alteracions  notòries  en  la 
configuració de la vila i del paisatge, 
l’aparició  d’un  gran  nombre 
d’estudis  i  publicacions  de  i  sobre 
l’obra  d’Espriu  –dels  quals  en 
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destaquen  l’Edició  Crítica  de  les 
Obres  Completes  que  ha  fixat 
definitivament  el  text  del  corpus 
espriuà. Així doncs la tasca que ha 
emprès  Agustí  Espriu  –a  banda 
d’esmenar  errors  i  adaptar  les 
citacions de l’obra de l’escriptor– ha 
estat la d’incorporar les aportacions 
dels estudiosos d’Espriu, actualitzar 
el  llibre  en  relació  als  canvis 
històrics,  com  també  afegir  els 
resultats de la pròpia recerca sobre 
alguns  punts  que  havien  quedat 
foscos o eren desconeguts. 

Val a dir que Agustí Espriu ha dut a 
terme la tasca que s’havia proposat 
amb el rigor que el caracteritza. El 
resultat  final:  un  llibre  de  lectura 
amena, fins i tot divertida en alguns 
passatges,  que  captivarà  i 
transportarà  al  lector  al  nucli  de 
l’univers Esprià, Sinera.

La  presentació  –organitzada  pel 
Centre  de  Documentació  i  Estudi 
Salvador  Espriu  de  l’Ajuntament 
d’Arenys  de  Mar–  tindrà  lloc  el 
proper dissabte 22 de maig a les 7 
de la tarda a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca P.  Fidel  Fita d’Arenys de 
Mar (C. Bonaire, 3).
Intervindran  Rosa  M.  Delor  Muns i 
Teresa Montmany Pau.
 

Per a més informació, adreceu-
vos  al  Centre  de  Documentació  i 
Estudi Salvador Espriu
cespriu@arenysdemar.cat
93 795 99 28
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Arenys de Mar, 14 de maig de 2010
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