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La poesia d’Espriu entra a escena
Finalitza avui 
aquesta sèrie 
setmanal de cinc 
capítols que 
hem dedicat 
a recordar, en clau 
terrassenca, la 
figura d ’Espriu 
en complir-se 
enguany el 
centenari del seu 
naixement. En 
aquest darrer 
capítol parlem 
del vessant més 
poètic del gran 
literat català.
TEXT: MERCÈ BOLADERAS

L'actriu terrassenca Àngels Poch, segona per la dreta, en la producció del TNC “El jardí dels cinc arbres”, tn c /d a v id  r u a n o

N
O m’agrada parlar de 
mi, ni de les meves 
obres, ni sobretot dels 
meus poemes. Per altra 
banda, no sé què es la 

poesia, a no ser que sigui una mica 
d’ajuda per viure rectament i, tal ve
gada, per ben morir".

Són paraules de Salvador Espriu, 
d’una nota autobiogràfica de 1952, 
que reflecteixen la modèstia i la humi
litat en què sovint s'expressava públi
cament a propòsit de la seva literatu
ra i de la seva personalitat Però, a ben 
segur, que qui va tenir l’oportunitat de 
conversar amb ell i de llegir els seus 
esborranys, no va pensar pas el ma
teix. Ni tampoc els editors i els lectors 
quan, a partir dels anys 60, el van con
siderar el “poeta del poble” en esde- 
venir-se un símbol de les reivindica
cions de Catalunya.

El llegat del Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes és ric en prosa però 
ho és molt més en poesia. En aquest 
gènere va publicar un bon nombre de 
llibres, alguns dels quals, al llarg del 
temps, es reediten perquè el nucli ini

cial que havia escrit l’amplifica en el 
pas dels anys. Aquest és el cas, per 
exemple, de “Cançons d’Ariadna’’. La 
primera versió aplegava 33 composi
cions, i la darrera es va tancar amb un 
centenar. I també el de "Setmana San
ta" que va inicià el seu recorregut amb 
una suite de nou poemes i, finalment, 
es va completar fins arribar als qua
ranta.

EL TEMA DE LA MORT
Quan el lector pren contacte amb la 
poesia espriuana observa que el tema 
de la mort sobresurt de manera per
sistent i obsessiva. Els estudiosos ex
pliquen que parla d’ella (personifica
da al·legòricament en la Dama / “Mrs. 
Death") per dos factors.

El primer té a veure amb motius de 
caràcter personal, amb la pèrdua de 
familiars i amics molt estimats. El se
gon està relacionat amb la situació po
lítica de Catalunya, després de la 
Guerra Civil, i la pèrdua de les seves 
llibertats polítiques i culturals amb la 
pujada al poder del règim franquista. 
Salvador Espriu considerava que el

A DESTACAR

Actors i actrius 
terrassencso vinculats 
amb la ciutat han 
pujat als escenaris 
perdonar a conèixer 
el seu laberint poètic

L’any 1976 ja es va 
celebrar un espectacle 
dramatitzat, impulsat 
per Amics de les Arts

seu entorn cultural també havia mort.
El seu univers poètic és tan enriqui

dor com complex. Hi pren relleu la mí
tica Sinera (a l’inrevés Arenys), que és 
la seva localitat familiar i on hi fa llar
gues estades. D ’ella evoca el seu pai
satge, el seu ambient, les seves festes 
populars, els personatges populars 
que habitaven els carrers, alguns d’ells 
protagonitzats per captaires. 1 també

parla del seu cementiri com a refugi 
de pau i tranquil·litat: "Passejaré per 
l’ordre /  de verds xiprers immòbils / 
damunt la mar en calma’’, escriu Es
priu en el poema d’obertura de “Ce
mentiri de Sinera".

I en paral·lel a la manifestació de les 
seves vivències personals, hi expressa 
amb força el pensament filosòfic i po
lític, sempre reivindicatiu, pel seu país 
i per la seva llengua: “Escolta, Sepha- 
rad: els homes no poden ser si no són 
lliures", clama el poeta en l’obra lírica 
“La pell de brau". I reitera: "A vegades 
és necessari i forçós / que un home 
mori per un poble / però mai no ha de 
morir tot un poble per un home sol, / 
recorda sempre això, Sepharad”. I re
clama: “Fes que siguin segurs els ponts 
del diàleg /  i mira de comprendre i es
timar / les raons i les parles diverses 
dels teus fills".

UNA GEOGRAFIA SIMBÒLICA
L’escriptor va construir tota una sim
bologia geogràfica per parlar de la seva 
terra. Ens hem trobat amb Sinera 
(Arenys) i Sepharad (península ibèri

ca) però també hi ha Lavínia (Barce
lona), Konilòsia (terra de conills-Es
panya) i Alfranja (Catalunya). Aquest 
mapa imaginari, però, traspassa fron
teres en el temps i en l’espai. Gran co
neixedor de la història, el poeta s’ali
mentà també dels mites clàssics, egip
cis, bíblics, així com d’històries i lle
gendes orientals. Fonts, per altra part, 
que centren el cos de la seva drama
túrgia: "Antígona”, “Una altra Fedra, si 
us plau" i "Primera història d’Esther". 
És per això que els estudiosos desta
quen que en la seva literatura s’hi tro
ben constants referències a la moder
nitat i també a l’antiguitat.

El seu laberint poètic també ha re
corregut els escenaris de Terrassa a 
través de molts actors i actrius de la 
ciutat i molt vinculats a ella. En desta
quen Josep Maria Casanovas, Feliu 
Formosa (d’una manera significativa), 
Marissa losa, Àngels Poch, tots ells es
tretament lligats a la delegació del Va
llès de l’Institut del Teatre i a les com
panyies El Globus i al Centre Dramà-
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ALTRES IL·LUSTRES

JOAN SALVAT-PAPASSEIT. El
poeta va es ta b lir a m is ta t 
am b l ’indus tria l Emili Badí- 
ella Ribas, qui li va fer de m e
cenes i se'n va fer càrrec d 'a l
gunes cures de repòs, entre 
elles la que va es feu a la m a
sia de Can Robert de M ata
depera i en un sanatori de Pa
rís. Salvat li dedica el bell po
ema "N ada l” i tam bé  “ D ivi
sa”. També escriví a El Dia.

*

El poeta barceloní Joan Salvat-Papasseit.

EUGENI D’ ORS. Considerat una 
de les figu res del m ov im e n t 
noucentista, Eugeni d'Ors es va 
interessar per Terrassa am b m o
tiu  de l’esclat de les arts p làsti
ques, les lletres i l’arquitectura i 
la vida associativa de finals del 
segle XIX i p rinc ip is  del XX. En 
aquella època, la ciutat li va cau
sa m o lt bona impressió. Tant es 
així que la va anom enar I' "Ate
nes catalana”.

SANTIAGO RUSIÑOL Va v is ita r Ter
rassa en diverses ocasions de gu t a 
l'am is ta t que tenia am b el p in to r Jo
aqu im  Vancells. A vegades ho feu 
acompanyat del seu germà Albert, un 
polític de primera fila, president de la 
Lliga Regionalista i amic d’Alfons Sala. 
De la relació de l'escriptor i p in tor Ru- 
siñol am b Vancells n ’hi ha constàn
cia escrita en llibres del tam bé p in tor 
Marc M olins i de l'escriptora Paulina 
Pi de la Serra.

JOAN MARAGALL El poeta i escrip
tor. avi de l’expresident Pasqual Ma- 
ragall, va establir lligams amb la ciu
ta t a través del mestre Joan Longue
ras, fundador i d irec to r de l’Escola 
Coral de Terrassa i de l'Escola M un i
c ipa l de M úsica. Va fo rm ar part 
d 'una expedició que va pujar a Sant 
Llorenç el 15 de maig de 1904. Un dia 
abans va vis itar la c iu ta t. El 1961 se li 
va retre homenatge i es va inaugu
rar un m onò lit a Coll d ’Eres.
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Nobel el 1971 i 1983. Aquest guardó, però. mai no el podrà aconseguir. Espriu m orí a 
Barcelona el 22 de febrer de 1985 i fou enterrat a Arenys de Mar, la seva volguda S¡- 
nera. Quedà el llegat literari però tam bé el d 'un home am b unes grans conviccions 
catalanistes que. avui en dia. segueixen essent plenam ent vigents. LA FOTO
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Un bagatge de 
saviesa per a un 
Espriu que en la 

vellesa era 
considerat com 

un extraordinari 
literat.

$
%

“El jardí dels cinc arbres”
Després, quan ja m ’havia 
fe t m o lt de m al i quasi 
sols podia somriure, 
vaig tr ia r les paraules 
més senzilles, pe rd ir-m e  
com  passà un m om entari 
or de sol dam un t l'heura

sic manresà Santi Arisa presentà el seu 
treball del disc “Taverna de poetes" al 
Centre Social Catòlic, on va interpre
tar “La pell de brau", amb música he- 
avy. Una proposta nova i arriscada.

El novembre de 2009, el poeta tomà 
a entrar a la Sala Gran del Teatre Na
cional de Catalunya (TNC) amb mo
tiu  de l ’estrena de “El ja rd í dels cinc 
arbres”, dirigida per Joan Ollé, to t un 
mestre en l ’art d ’escenificar versos a

del ja rdí dels cinc arbres. 
Groc brevísssim. de posta, 
a l’hivern, m entre queien 
els ú ltim s  d its  de l'aigua 
serpentina, d 'a lts  núvols, 
i el tem ps estrany m 'entrava 
en presons de silenci.

l ’escenari. L’ obra reunia una selecció 
de textos en prosa i poesia amb con
tingut de temàtica diversa: des de la 
cultura i les tradicions fins la mort.

TOT UN LUXE

El repartiment de veus dramàtiques 
era un luxe per al sentits: Joan Angue
ra, Ivan Benet, Paula Blanco, Montser
rat Carulla, Daniel Espasa, Gregori 
Ferrer, Enric Majó, Eduard Muntada,

LA FRASE
“ No vinc d’enlloc 
ni vaig a cap 
banda. Només 
rondo d’un costat 
a l’altre del nostre 
país, en l’espai 
i en el temps"

VISITA. La fo tografia reuneix 
Fèlix Cucurull, escriptor i polític; 
la germana de l ’autor, M. Uuïsa 

Espriu; M. Aurèlia Capmany i Ri
card Salvat, i s 'ubica en el jardí 

dels cinc arbres de la residència 
fam ilia r d 'estiu de la fam ilia  Es

priu d ’Arenys de Mar. a r x iu . c d m a

INSTITUT DEL TEATRE/ANDREU BASTÉ.

Victòria Pagès, Sílvia Pérez i Àngels 
Poch, de Terrassa. Benet interpretà 
l ’Espriu jove, i Anguera, l ’a d u lt Amb 
"El jardí dels cinc arbres” es volia re
tre un doble homenatge. Per una ban
da a l ’autor de l'obra de qui al cap 
d ’uns mesos (febrer de 2010) es com
p lirien  els 25 anys de la seva m ort, i 
d ’altra a Ricard Salvat, considerat per 
Ollé com el “p rim er que va in tu ir  la 
"magnífica teatralitat de l’escritura de

Salvador Espriu”. El títo l d ’aquest 
“bell" espectacle, com el va qualificar 
Poch, dóna nom a un poema homò
nim  del llibre “ Mrs. Death” i s’inspira 
en el “petit jardí" de la casa fam iliar 
d'Arenys. La germana de l'escriptor, 
Maria Lluïsa, explicà que l'espai fa re
ferència “a una petita eixida que hi ha
via a la casa i que ell la va anomenar 
poèticament, rient-se d’ell mateix, una 
m ica jardí, ja que a Viladrau (la casa 
d ’estiueig) sí que teníem jardins molt 
grans i macos. De petits, a l'eixida, hi 
jugàvem molt".

Records d'infantesa en un indret fa
m iliar que el poeta en va deixar cons
tància en aquests versos: “Després, 
quan ja  m 'havia / fet m o lt de mal i 
quasi / sols podia somriure, vaig triar 
les paraules / més senzilles, per dir- 
me / com passà un m om entani / or 
de sol damunt l ’heura / del jardí dels 
cinc arbres".

O B R A  POE T I CA

■  “Cementiri de Slnera” . Edicions La 
Sirena, 1946
■ “ Les cançons d’Aríadna” . Aymà, Col. 
Òssa Menor, 1949
■ “Obra lírica” . Aymà, Col. Òssar Me
nor, 1951
■ “Mrs. Death”. Aymà, Col. Òssar 
Menor, 1952
■  “ El caminant i el m ur”. Aymà, Col. 
Òssar Menor, 1954
■ “Final del laberint”. Atzavara, 1955
■ “La pell de brau”. Salve, 1960
■ “Llibre de Sinera”. Albertí, 1963
■ “Setmana Santa”. Polígrafa, 1971
■ “Formes i paraules”. Edicions, 62, 
1975
■ “Per a la bona gent” . El Mall. 1984

NOMS PROPIS

FEUU FORMOSA. Sens dubte For
mosa és una peça remarcable de la 
dram atúrgia catalana, a més de 
ser poeta I traductor. Ha partic ipat 
en diferents actes desenvolupats 
a la c iu ta t que tenien a veure amb 
el m ón espriuà, com la tertú lia  
am b Joan Vinyoli, feta al CIC.

Josep Espriu i la 
seva esposa 

Josefina 
Calvo, en la 

inauguració de 
la plaça, a r x iu  d ia r i

DETERRASSA

bles arbres/ per m i estimats, 
camino a l ’oblit, deixant rere / 
amors, velers, sofrença /  últims 
senyals de passos". Els versos 
tanquen "Cementiri de Sinera”, 
una de les composicions del 
poemari “ Mrs. Death” (“ La 
M ort”), que dedicà al seu ger
mà i metge Josep Espriu.

Nota (1). El poema de “Les ro
ses recordades” que rememora 
Josep Esrpiu Castelló i que el 
seu germà, Salvador, va escriu
re dedicat a la mare, d iu així:

Recordes com  ens duien 
aquelles mans les roses 
de sant Jordi, la vella 
da ro r d'abril? Plovia 
a poc a poc. Nosaltres, 
am b gran tedi, darrera 
la finestra, m iràvem, 
potser m alalts, la vida 
del carrer. Aleshores 
ella venia, sempre 
olorosa, benigna, 
am b les flors, i tancava 
fora, lluny, la sofrença 
del pobre drac, i deia 
m o lt suaum ent els nostres 
petits noms, i ens somreia.
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FONTS CONSULTADES

Escola d’Adults
> A més de la plaça, Salvador Espriu tam bé dóna nom  al Centre 
de Formació d'Adults (CFA) de Can Palet-Can Jofresa s itua t en el 
Campus Professional Vallparadís d ’aquest ú ltim  barri. La direc
tora, Noemi Rovira, com enta que és m o lt probable que l’escola 
va rebre el nom  de l’escriptor perquè la m ajoria de les que hi ha 
a Terrassa porten el nom  de literats il·lustres, en referència al CFA 
Anna M urià i CFA Ramon Uull. L'escola, que com pta aquest curs 
am b 263 alumnes, ha program at diversos actes per retre hom e
natge al poeta am b m o tiu  del centenari del seu na ixem ent. 
El CFA Salvador Espriu es va crear com  a Escola d'Adults de Can 
Palet fa uns 25 anys. Més tard es va traslladar a l’ed ific i de l'a n ti
ga escola Eusebi Cima, a Can Jofresa, i el va com partir am b l’Es
cola O ficial d ’Idiom es (EOI). L'any 2007 l'escola va reubicar-se en 
el Campus Professional de Vallparadís.

Documentació: Per a aquest ca
pítol: “ El meu avi, Salvador Espriu", 
a partir de l'enllaç www.tv3.cat/el 
meu avi/espriu/treballespriu. Ar
xiu Diari de Terrassa. Llibres: “An
to log ia Lírica", de José Batlló; "La 
pell de brau”, de Salvador Espriu; 
“Joan-Salvat Papasselt", Joaquim 
Molas. Al llarg d'aquests capítols 
que avui tanquem  s’han consul
ta t diverses biografies sobre Es
priu , en tre  d 'a ltres als enllaços: 
www.arenysdemar.org/Salvador 
Espriu.Culturcat /  w w w .escrip - 
to rs .c a t/ LLetra UOC, i la citada 
an te rio rm ent sobre “ El m eu avi, 
Salvador Espriu". També artic les 
de La Vanguardia (6 i 20 de febrer) 
i d'Agustí Barrera i Puigví, h is to ri
ador. Agraïments: M ontserrat Ri
bas Fortuny; A rtu r Travesa; Joan 
Soler (director de l’Arxiu de Terras
sa), Isidre Rubio (president de l’Es
bart de Rubí), Rafael Comas, i de 
manera especial a Eduard Camon, 
M ontserrat Caba (Centre d ’Estu
dis d ’Espriu d'Arenys) i, sobretot, 
a Màrius Lleget i Cabedo.

MARISSA JOSA. Una de les actrius 
descatades de l’escena terrassenca 
i en un m om ent de term inat v incu
lada en l’àm b it de gestió del Cen
tre Dramàtic del Vallès. Quan m orí 
Espriu va in tervenir en un acte 
d ’hom enatge celebrat al Centre 
Cultural.

JOSEP MARIA CASANOVAS. El de
saparegut actor terrassenc (m orí 
l'any 2003 als 58 anys) va dedicar
se a diferents vessants de la in te r
pretació i l’any 1982 recità versos 
de "La pell de brau" en un marc in 
comparable, la Casa-Museu Alegre 
de Sagrera.
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ELS ÚLTIMS ANYS. En els darrers anys de la seva vida, arríben més obres de tea
tre, com és ei cas d ,"Una altra Fedra, si us p lau" (1978). Ja en aquest periode d 'in i
ci democràtic, la figura d'Espriu és m o lt valorada. Rep im portants distincions com 
la Medalla d ’Or de la Generalitat de Catalunya, i el seu nom  és candidat al Premi
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tic  del Vallès. Però també ho han fet 
actors de noves generacions com Ós
car Muñoz i Teresa Sánchez, també 
terrassencs.

El primer espectacle dramatitzat del 
qual s’ha trobat constància fou el 1976 
en el Centre Social Catòlic i va ser im 
pulsat per Amics de les Arts. Portà per 
títo l “ Fou una pàtria, és una pàtria” i 
reuní poemes de diversos autors ca
talans, entre ells Salvador Espriu. Al 
seu costat, versos també d'Agustí Bar- 
tra, Feliu Formosa, Joan V inyoli, M i
quel M artí i Pol, J. Salvat-Papasseit i 
Pere Quart. La interpretació va estar a 
càrrec de Núria Candela, qui va estar 
acompanyada a la flauta pel músic Jo
sep Maria Pladevall.

UN POEMARI
Després, el recitals de poesia vinculats 
a Espriu es prenen una pausa. El cer
cle es tornà a o b rir el 1981 amb un 
muntatge sobre el poemari de “Llibre 
de Sinera", que es va representar en el 
Centre Cultural de Terrassa amb l ’or
ganització del Retaule Artístic.

L’espectacle va estar d irig it per Mer
cè Torrens, pianista, cantant i compo
sitora, i considerada una de les veus 
més autoritzades a cantar i musicar 
els poetes. Un any més tard, l ’actor Jo
sep Maria Casanovas recità versos de 
l ’emblemàtica "La pell de brau” en el 
pati modernista de la Casa Museu Ale
gre en el marc de la Festa de la Poesia. 
Casanovas va escollir Mercè Torrents 
perquè l ’acompanyés.

El recorregut per la lírica espriuana 
continua i s’atura novament el 1985 
quan m or el poeta. En aquest any 
commemoratiu es programen diver
sos actes i activitats literàries. En la fes
tiv ita t de Sant Jordi, el 23 d ’abril, les 
actrius Marissa Josa i Àngels Poch pu
gen a l ’escenari del Centre Cultural de 
Terrassa per retre homenatge a l'es

*

c rip to r i reciten els seus versos. Un 
mes més tard, al maig, Feliu Formosa 
i Joan Vinyoli parlen de la figura i obra 
espriuana en una tertú lia  literària al 
CIC. Cap al mes de setembre, Formo
sa protagonitzà també, juntam ent 
amb l'actriu Rosa Novell, un recital a 
l ’Aula M unicipal del Teatre de Lleida.

Les programacions a Terrassa tomen 
a fer una llarga pausa. Ens retrobem 
amb Espriu cap a l ’any 2000 amb una

nova proposta del grup de literatura 
d ’Amics de les Arts en el marc del c i
cle “La Déu dels veus” dedicada ínte
grament al poeta. La lectura drama
titzada està interpretada de nou per 
Feliu Formosa i l ’acompanya l ’actriu 
Cesca Piñón i el músic Joan Alavedra.

Entre 2002 y 2004 es van presentar 
alguns espectacles més de poesia a 
Terrassa que insertaven poemes del 
Premi d ’Honor i que van ser interpre-

Poema d’obertura 
de “Cançons 
d’Ariadna”
Si de nou voleu passar, 
Ariadna tornarà • 
a m ostrar-vos el camí 
que us perm eti de sortir.
No hi ha laberin t més clar. 
Trobareu seients a mà 
per als tris tos  i cansats.
Hom no hi sent m io ls  de gats, 
sinó m o lt nobles cançons, 
trém olos d'acordions 
quan t al preu, tan  m òdic és. 
que no penso cobrar res.

IL·LUSTRACIONS. Les dues 
i lustracions que acompanyen 
aquest poema d ’obertura de 
“ Cançons d ’Ariadna” de 1949 de 
Salvador Espriu fan referència a 
la com posició de la “ Cançó de 
Tipsy Jones”. Són dibuixos de 
Francesc Espriu Puigdollers, cosí 
del poeta, que fins  ara eren inè
d its i que es publiquen en 
aquest diari per primera vega
da. Les dues il·lustracions van 
ser salvades pel fill, Màrius Ue- 
get, de l'incendi que va assolà el 
1959 el ta ller de la casa fam iliar 
del carrer de Petritxol de Barce
lona. ARXIU MÀRIUS UiCFTCABEDO

tats per Óscar Intente, Teresa Sánchez 
i Santi Arisa, aquest ú lt im  de M an
resa.

AL PATI DE LA CASA BAUMANN
Intente va retre homenatge a poetes 
catalans, entre aquests Espriu l'espec
tacle "Ca lluny ca tà, redéu!” i que es 
va estrenar el setembre de 2002 al Pati 
de la Casa Baumann i després es va re
presentar a la Sala Antenbrut de Bar

(

celona. En la seva lectura dramàtica 
va estar acompanyat pel músic Quico 
Mampel al contrabaix. Sánchez, per 
la seva banda, va estrenar “Poemes 
d’aigua”, amb direcció de Jordi Vilà, el 
ju lio l de 2004, també al Pati de la Casa 
Baumann. L'obra oferia una selecció 
de composicions poètiques de diver
sos autors -entre ells Espriu- inspira
des en el tema de l ’aigua com a font 
de vida. Al desembre de 2004, el mú-

La plaça, un homenatge ciutadà
Terrassa, com moltes ciutats de 
Catalunya, té una plaça dedi
cada a Salvador Espriu, situa
da al bell mig del casc antic, en
tre el carrer de la Unió i la Ram
bla d ’Ègara. L’acord per desig
nar el seu nom en aquest indret 
es va adoptar de forma unàni
me en un ple m unicipal que es 
va celebrar el febrer de 1985 i 
que tingué lloc just unes dies 
després d'haver expressat el 
condol arran de la m ort del 
Premi d 'H onor de les Lletres 
Catalanes el d ia 22 d 'aquell 
mes.

La plaça es va inaugurar el 19 
de març de 1989 amb una gran 
festa d ’homenatge al poeta i 
m otivada per la recuperació 
d ’un espai dins del cor de la 
ciutat. L'acte va ser presidit per 
Manel Royes, llavors alcalde de 
la ciutat, i va com ptar amb la 
presència del germà de l ’es
criptor, Josep Espriu, i de la 
seva esposa, Josefina Calvo. En 
els parlaments, Royes subratllà 
la importància de Salvador Es

priu i del seu amor a Catalunya 
i significà que "amb aquesta 
plaça, la seva obra literària i la 
seva personalitat perdurarà per 
sempre en la nostra memòria”.

No va haver-hi més parla
ments oficials però sí l ’oportu
nitat de recollir unes impressi
ons dels fam iliars del poeta 
d ’una manera més intim ista. 
Josep Espriu va expressar així 
el seu agraïment pel homenat
ge ciutadà al seu germà Salva
dor: “ És difícil d ir el què sento. 
Tenim un record m olt viu del 
meu germà per les seves espe
cials característiques, la seva 
bondat, la seva intel·ligència i 
la seva cultura". A la pregunta 
de quin poema escolliria, va 
constatà que "era una tasca 
m o lt d ifíc il però si ho haig de 
fer em quedaria amb 'Les roses 
recordades' (1), dedicat a la 
nostra mare". l.a seva esposa. 
Josefina Calvo, complaguda 
també per l ’acte, va mostrar la 
seva sarisfacció per retrobar-se 
aTerrassa, una ciutat que va dir

que coneixia per motius p ro 
fessionals.

La inauguració de la plaça de 
Salvador Espriu va ser tota una 
festa. El grup Cirquet Confetti 
va ser l ’encarregat d ’animar 
l ’acte i va sorprendre la concor
reguda assistència amb la pre
sència d'un gran senyor miste
riós que va emergir de la xeme
neia, que es va conservar com 
a testimoni d ’un passat indus
trial i de l ’antic Vapor Busquets 
que estava situada en aquell 
espai.

PASSAT I PRESENT
La nova plaça de Salvador Es
priu, que ocupa una superfície 
de 1.766 metres quadrats, va 
ser fru it del projecte de recon
versió urbanística i residencial 
del solar que va acollir la fàbri
ca tèxtil. La transformació va 
ser rellevant perquè es tracta
va de la primera Àrea de M illo 
ra Urbana (AMU) d ’aquesta ti
pologia que es va porta a terme 
i que va suposar obrir un nou

accés per a vianants des del 
carrer de la Unió fins a la Ram
bla d ’Ègara. Després es desen
voluparien altres zones indus
trials en desús dins de la trama 
urbana seguint les d irectrius 
del Fia General d’Ordenació del 
moment, que havia aprovat 
l ’Ajuntament.

El conjunt residencial i urba
nístic va ser projectat pels ar
quitectes Carles Escudé, de Ter
rassa, i Josep Zazurca. de Bar
celona. Escudé va explicar ales
hores que havia estat un pro
jecte llarg i complex en la me
sura que “es tractava de 
recuperar una zona cèntrica i 
h i programà una actuació que 
combinés l'arquitectura antiga 
ja establerta a la zona amb una 
altra de més moderna".

La plaça que comunica el car
rer de la Unió amb la Rambla 
presenta diferents elements 
que l ’identifiquen com l ’amfi
teatre i la xemeneia del Vapor 
Busquets. Per al nou espai es va 
escollir la plantació d'un arbrat

diferent. Lïtinerari, des de l'am
fiteatre, comença sota exòti
ques palmeres que enllaça amb 
un passeig d ’acàcies i acaba co
ronant-se amb un m ur de x i
prers a sota dels quals hi ha una

làm ina d'aigua i petits brolla
dors. Volgudament o no, s’hi 
van plantar xiprers, arbre que 
el poeta invoca en la seva obra 
quan parla de la m ort i de l ’ab
sència: “ Pel silenci fidel de no-


