
EL MEMTELIÓS VIATGE
DES D'ARENYS DE MAR FINS A SINERA

per Xavier Fabregas

Ara fa vint anys es va estrenar al Teatre 
Romea Ronda de mort a Sinera de Salva
dor Espriu. Després de Primera historia 
d'Esther, el drama de titelles bíblics escrit 
sense cap mena de didascália, els perso- 
natges espriuans sortien de les pagines 
deis contes i les narracions i envaien l’es- 
cenari. L’éxit de Ronda de mort a Sinera 
va constituir una de les fites del nostre 
teatre de la postguerra. El muntatge, diri- 
git per Ricard Salvat, es va presentar al 
Théatre Gérard Philippe, a la banlieu pari- 
senca, i al Festival de Venécia. Els públics 
més diversos van comencar a descobrir, 
a través seu, l’amarguesa, el sarcasme i 
la profunda humanitat d’aquelles criatures 
que, més que creades peí poeta, sembla- 
ven convocades per ell al cerimonial d'una 
ronda postrera.

Ronda de mort a Sinera va ésser enregis
trada en un disc —el vídeo era una ente- 
léquia— que ens permet avui escoltar un 
diáleg que molts deis qui vam seguir de 
prop el muntatge, tot i no partícipar-hi di- 
rectament, sabíem gairebé de memoria: 
amb cada una de les pauses, de les infle- 
xions de les veus deis actors, del fons 
musical de l’acabament.'

LAVÍNIA I SINERA
El món de Salvador Espriu es desenvolupa 
en dos territoris ben diferenciáis: Lavínia 
i Sinera. Lavínia és la ciutat: civilitzada, 
culta, hipócrita i pedant, pero terriblement 
ingenua un cop la mirada del poeta la tra- 
vessa. A Lavínia hi ha aquella universitat 
autónoma i republicana on, segons el tes- 
timoniatge deis qui la visqueren, els més 
excelsos envitricolls filosófics adquirien un 
to familiar, de partida de bridge; tothom 
es coneixia, s'estimava i es criticava en 
aquell cenacle mentre aprofitava el temps 
Per a fer-se savi. A Lavínia, enmig de tite
lles doctoráis, Salom de Sinera va apren- 
dre una assignatura tan sublim com l’assi- 
nologia, els rudiments de la qual havia 
adquirit a través deis sis gravats france
ses que, sobre la vida de la reina Esther, 
la seva tia, la senyora María Castelló, tenia

L Salvador Espriu, Ronda de mort a Sinera, 
Edigsa CL23L, Barcelona, 1967.
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penjats a la paret de la seva cambra.2 
Sinera, pero, és el gresol on es conden
sen els grans amors del poeta. Sinera 
és Arenys de Mar sense ésser-ho. És un 
Arenys de Mar passat peí sedas vetero- 
testamentari, per les llegendáries histories 
que Espriu ha entrellucat a la llunyana i 
alhora veína ciutat de Susa. Hom pot anar 
de Susa a Sinera en carruatge sense témer 
la fatiga, ja siguí la provocada peí pas de 
colls i barrancades, ja siguí la provocada 
peí pas deis segles: «Corro a Sinera —diu 
la reina Vashti— amb galant, cotxe i cui- 
nera.» I el trajéete no pot semblar més 
amé:

«Menjarem durant la fuga, 
pinyonets, matafaluga, 
raím, menta, melmelada, 
rogerons, carn de becada.
I diré que l’euga parí
a l’hostal de Mont Calvari.»

Arenys de Mar havia tingut cronistes capa- 
cos de descriure'ns duna manera molt 

2. Vegeu el próleg de Primera historia d'Esther, 
Edicions 62, Barcelona, 1975.

atractiva la seva gent i els seus costums. 
Al segle passat el teatre de Josep M. Ar- 
nau traga el paisatge arenyenc amb una 
fidelitat prou remarcable: a través de les 
seves escenes coneixem aquell poblé de 
mariners, d’indians que tornen de Cuba 
amb la bossa plena, i els hereus deis quals 
són empaitats desficiosament per pubilles 
de virolla magra. La mitja taronja i Un em
bode de cordes, en llegir-les, ens omplen 
encara els narius de sentors fortes, d’eflu- 
vis penetrants de quitrá i de salabrors de 
peixopalo. Un embolic de cordes, per exem- 
ple, s'inicia amb l’avarament d'una goleta 
que ens és descrit amb tota mena de 
detalls grácies a una tirallonga de setanta- 
nou versos.3

Josep M. Arnau, pero, ens amarra a Arenys, 
ens manté lluny deis dominis de la poesía. 
La metamorfosi de la població marinera en 
la mítica Sinera només es produirá quan,

3. No hi ha edicions modernes del teatre de 
Josep M. Arnau. Per a llegir Un embolic de cor
des cal recorrer a la de 1866 feta per la Llibreria 
Espanyola d'Innocenci López Bemagosi.



al retrat realista, s'hi afegeixi el llevat de 
la distorsió. Sinera és el malson expres- 

-sionista que s'aixeca com un fumerol so
bre els teulats d'Arenys de Mar un migdia 
inflat de galvana. O una mitjanit de lluna 
plena quan els objectes es buiden fora 
d'ells mateixos i tot l'univers sembla trans- 
formar-se en un gran mirail.

A L’INTERIOR DE LA CAPSA
DE SORPRESES
El pas d’Arenys de Mar a Sinera pot sem
blar assolible només grades a un cop de 
vareta mágica. Pero no hi ha res més fals 
que aquesta presumpció. Hi ha un espés 

Un punt de 
referencia 
obligat 
per a tot 
el viatge: 
la casa 
deis Espriu 
a Arenys 
de Mar.

teixit de fibres, de lianes fines i consis- 
tents que uneixen el reialme de la sorra 
i el mar amb el deis somnis. Per a conéixer 
de quina manera Salvador Espriu ha mani- 
pulat en l'interior de la caixa de sorpreses 
disposem avui d’un llibre extraordinari, 
Aproximado histórica al mite de Sinera, 
que han escrit tres arenyencs-sinerencs, 
Agustí Espriu i Malagelada, Núria Nogue
ras i Baró i M. Assumpció de Pons i Reco- 
lons.4

Poques vegades m’he enfrontat amb unes 

4. Aproximado histórica al mite de Sinera, Cu
rial Edicions Catalanes, Barcelona, 1983.

pagines més suggestives que les d'aquest 
llibre. Potser perqué l’exercici que els tres 
autors hi assagen s'assembla al deis pres- 
tidigitadors que una vegada i altra ens en- 
senyen el secret del joc de mans per a 
millor tornar-lo a fer, impunement, davant 
els nostres nassos. A Aproximado histó- 
rica al mite de Sinera l'obra de Salvador 
Espriu és escorcollada personatge a per- 
sonatge i topbnim a toponim en tot alio 
que fa referencia a Sinera. Cada allusió 
literaria és identificada amb el referent 
real que li correspon; pero aquest referent, 
en lloc d'aparéixer amb els trets duna quo- 
tidianitat grisa i vulgar, conserva en la des- 
cripció meticulosa, infatigable, que els tres 
autors ens en fan, Lauréola subjectiva que 
el poeta va saber donar-l¡.

Així, passen per les pagines d’aquesta 
Aproximado histórica al mite de Sinera 
els indrets de la vila i deis seus entorns, 
les industries avui desaparegudes i els 
vells casals, les confraries amb llurs en- 
revessades competéncies, els vells i res
pectabas llinatges i tots aquells altres 
personatges que no en tingueren: esmola- 
camins convertits en captaires sedentaris, 
els passavolants, els gitanos, els saltim
banquis, tots els qui l'atzar va portar ais 
records del poeta o deis seus avantpas- 
sats, i que per aquest sol fet tingueren 
obertes de bat a bat les portes de Sinera. 
Avui hi son sense defallenpa, rics i po
bres, pagesos i pescadors, confiters d'a- 
metlles dolcíssimes, puntaires i «america
nos», clergues, monges, barbers, bisbes,

No renunciem al futur
i volem assolir una manera de fer 
encomanadissa, en la qual alió que és catalá 
no siguí diferent, folklóric, curios, problemátic i

prácticament «exótic», sino sólidament 
normal, l’eix de la normalitat.
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mestres d'aixa, embriacs i folls, i formen 
una gran familia, la familia que Salvador 
Espriu ha anat aglutinant amb la forqa de 
l'evocació i que perdurará tants anys com 
perduri la seva obra.
«Vilatans, patricis de Sinera ■—judica l’Al- 
tíssim al darrer parágraf de Primera his
toria d’Esther—: som a les acaballes de 
la faula. El sol s’ajoca enllá deis turons 
del Mont-Alt.» L’algua cau a primes gotes 
peí safareig del tritó i les ombres deis tite- 
lles comencen a fer llur desfilada: «Pre- 
guem pels ximples de la vila, dinastes in
comparables sota el prestigi d’En Trictrac 
(...) I peí metge Miquel, i el rio Xifré, i el 
filósof Moles, i la resta innumerable. I per 
TEleuteri, i per mi, i pels amics deis jueus, 
i pels jueus i llurs enemics.»
Ara que Salom ha anat a reunir-se amb 
l'Altíssim i amb tota la llei de titelles que 
el cec de Sinera animava, la profecía del 
cor queda acomplerta:

«Tu que veus la sofrenqa 
del nostre esforc inútil, 
jutge i arquer, retorna’ns 
a Taita llum que ens guia.»

SINERA, PROP DEL MAR...
No em sembla que Arenys de Mar consti- 
tueixi un cas excepcional. Aquesta munió 
de personatges que Agustí Espriu i Mala- 
gelada, Núria Nogueras i Baró i M. As- 
sumpció de Pons i Recolons s’han afanyat 
a descriure en llurs illusions i llurs déries, 
podrien haver sorgit en molts d’altres 
punts del nostre país anecdóticament dife- 
rents i profundament iguals.
Alió que ha succeit a Arenys és que tot 
aquest món bigarrat que va anar quallant 
durant cinc o sis generacions, amb vaivens 
de gloria i altres de miseria, amb alegries 
efímeres i el mutis de la mort com a dar
rer silenci, va ésser ordenat en forma de 
cosmogonía per un home que el va fer seu. 
Salvador Espriu no va néixer a Arenys de 
Mar. No hi ha mort. Hi va viure d’una ma
nera intermitent. Pero es va sentir identi- 
ficat amb aquell fer i desfer de ruso al 
capdavall inútil, com és inútil sempre, vista 
a distancia, l’existéncia humana i, posats a 
filar prim, Texisténcia de l’univers. A par
tir d’Arenys i grácies a les ensenyances 
que l¡ foren espargides a Lavínia, Espriu 
va recrear el mite de Sinera que a través 
seu es convertí en vida, i en dolor, a causa 
precisament de la seva irrisoria transito- 
rietat.

Sinera és avui, per a tots els qui fidels a 
les recomanacions del poeta vulguem pe- 
netrar-h¡, una ciutat plena d’ombres peren
nes, perqué es troben ja, un cop passat el 
séc de la mort, a I’altre costat de Tefímer. 
I Salvador Espriu, com nou Virgili, ens hi 
emmena i ens n’explica cada una de les 
passades trifulgues, deis dolors venquts, 
de les esperances que ja no han de témer 
marcir-se perqué s’han marcit definitiva- 
ment.

Vaig veure Espriu, per darrera vegada, a 
l'estació del metro de la Diagonal. Deu fer
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cosa d’un any. Tenia els ulls esverats d’una 
manera profunda, feréstega; sorrut el ros- 
tre. Em recordé Teseu esperant l’atac del 
Minotaure que en forma de comboi sortí 
del túnel al cap d’un instant. Absent enmig 
del laberint grotesc, el poeta seguía, amb 
una impertorbable seguretat, el seu fil 
d’Ariadna. El vaig perdre de vista dins el 
vagó del metro, enmig de gent anónima, 
absort en el record de sor Ephrem, del 
malaguanyat Eleuteri, de Ies pítimes su- 
blims d’Esperanceta Trinquis...

«Ha ballat los Nicolau
on jo vull que se m’enterri: 
a Sinera, prop del mar.»

XAVIER FABREGAS

Dues de les fotos que el Ilibre 
d'Agustí Espriu, Núria Nogueras 

i Maria Assumpció de Pons ens ha fet 
conéixer: l’Esperanceta Trinquis 

histórica i la riera d’Arenys 
ais primers anys del segle.


