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 PRESENTACIÓ 
 
 
Aquesta proposta didàctica, adreçada als nois i noies d’ESO, és l’actualització del dossier 
didàctic que el Departament d’Ensenyament va dedicar a l’obra poètica de Salvador Espriu 
dins del programa El Gust per la Lectura en l’edició de 1995-1996, portada a terme arran de 
l’Any Espriu, escaigut aquest 2013. En conseqüència, reprodueix els plantejaments originals, 
específicament pel que fa al material de referència: el volum Antologia poètica editat per 
Edicions 62 i “la Caixa” en la col·lecció Les Millors Obres de la Literatura Catalana (MOLC), 
núm. 2. La possible manca de disponibilitat en el mercat d’aquest volum, pot suplir-se amb el 
volum Poesia, editat per la butxaca aquest 2013 amb motiu de la commemoració del 
naixement del poeta, que recull tota l’obra poètica de Salvador Espriu. A l’annex 4, s’hi recullen 
indexats els títols o primers versos dels poemes inclosos a l’Antologia poètica, de manera que 
la localització del poema o poemes a treballar resulti fàcil.  
 
Per altra banda, el dossier original anava acompanyat de la casset Raimon canta Espriu, 
editada amb motiu de l’elaboració d’aquest material didàctic. Aquestes mateixes cançons i 
altres d’Espriu poden trobar-se en els CD Celebració de la roda del temps i Amb música ho 
escoltaries potser millor-Espriu, editats amb motiu de l’Any Espriu i recollits a la bibliografia, 
interpretats per cantants i formacions contemporànies. Treballar alguns dels poemes partint de 
versions musicades pot ajudar el professorat a fer la poesia més atractiva per als nois i noies, i 
per això es plantegen molts exercicis a partir d'aquestes cançons. 
 
Un escriptor tan emblemàtic com Espriu, que ja ha esdevingut un clàssic, que ha estat molt 
estudiat i que, en general, s’havia acostumat a considerar com un autor difícil per als lectors 
joves, va significar un repte important a l'hora de plantejar els exercicis d'aquest dossier. La 
proposta  procura no sobrevalorar l'aspecte intel⋅lectual i interpretatiu i, en canvi, donar pas a la 
sensibilitat dels lectors i lectores: que gaudeixin de les imatges, del paisatge, de la ironia, del 
ritme, de la riquesa del lèxic i de tants altres valors que conté.  
 
El dossier s'estructura en set apartats de propostes d'exercicis pensades per ser treballades un 
cop l'alumnat hagi fet una primera lectura lliure de l'antologia. A través d'aquestes propostes 
didàctiques (sobre els temes, el lèxic, la tècnica literària, l'autor..., orals i escrites), es pretén 
que els nois i noies llegeixin, escoltin, escriguin, cantin, recitin, facin recerca, debats... 
 
També s'hi inclouen quatre annexos, que pretenen ser un ajut o un complement per a diferents 
aspectes del treball que es faci sobre la poesia d'Espriu: a més del primer (solució a un parell 
d'exercicis), volem destacar la utilitat que creiem que poden tenir per treballar aquest dossier 
tant l'annex 3 (glossari que s'inclou a fi de facilitar la comprensió dels poemes) com el 4 (índex 
que completa el de l'Antologia poètica de la MOLC amb tots els títols o primers versos dels 
poemes). D’altra banda, l'annex 2 inclou una mostra de textos que poden anar bé per encetar i 
documentar algun dels debats que es proposen, sobretot en les activitats de l'apartat VI 
relacionades amb la llengua. 
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És d’esperar que la proposta, posada al dia, sigui un material útil i flexible per treballar la 
poesia d'Espriu amb alumnes de secundària. Va ser pensada per facilitar la tasca al 
professorat, però sempre comptant amb el seu paper decisiu per anar orientant l’alumnat i per 
adaptar el material a les necessitats concretes de cada grup
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT 
 

Objectius 
 
1. Fomentar el gust per la lectura, valorant-la com a font de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors. 
 
2. Descobrir la lectura com una eina de creixement i enriquiment personal. 
 
3. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i 
d’un mateix, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics. 
 
4. Identificar els elements que configuren una obra poètica (vers, estrofa, ritme, rima, figures 
retòriques i temes) i analitzar-los. 
 
5. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions 
dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i 
col·lectiva. 
 
6. Desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos comunicatius originats 
a partir de la lectura poètica i ser capaç de debatre, amb arguments i respecte, les idees 
pròpies i d’altri. 
 
7. Relacionar Salvador Espriu i la seva biografia amb elements que apareixen en la seva 
poesia. 
 
8. Estimular la creativitat de l’alumnat. 
 
9. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’ús de les llengües. 
 
Continguts 
 
DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
 
1. Participació en debats sobre temes relacionats amb els continguts dels poemes. 
 
2. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de 
treball compartit. 
 
3. Identificació de l’estructura comunicativa dels poemes en forma oral, escrita o 
audiovisual: les intencions de l’emissor i l’ordre jeràrquic de les idees expressades. 
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4. Cerca d’informació per comprendre i ampliar els continguts de treball, utilitzant estratègies 
prèvies a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: cerca bibliogràfica i documental en 
llibres, enciclopèdies, revistes, diaris; i ús dels cercadors d’Internet. 
 
5. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i 
després de la lectura. 
 
6. Valoració crítica en l’acceptació del contingut dels poemes, tot desenvolupant l’anàlisi 
intratextual i intertextual dels continguts expressats. 
 
7. Composició de textos poètics, narratius, descriptius i argumentatius. 
 
8. Lectura en veu alta de poemes amb dicció, entonació i ritme correctes, interpretant els 
signes de puntuació de forma apropiada i amb adequació a les pautes de to i ritme pròpies 
de la poesia 
 
9. Coneixement i aplicació dels diferents registres lingüístics en relació amb els diferents 
àmbits d’ús. 
 
10. Reconeixement i producció de les peculiaritats fonètiques de la llengua catalana i dels 
patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de paraules i enunciats en el text poètic. 
 
11. Identificació d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic específic en la poesia de 
Salvador Espriu. 
 
12. Identificació dels camps lexicosemàntics que apareixen en els poemes, augment del 
coneixement i domini del lèxic nou. 
 
13. Ús de recursos per l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta, mitjans audiovisuals i 
materials en suport digital. 
 
DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA 
 
1. Coneixement de l’obra poètica de Salvador Espriu a partir de la lectura comentada de 
fragments, del visionat d’audiovisuals, d’audició de poemes musicats i de recitals poètics. 
 
2. Reflexió sobre la situació de l’obra poètica de Salvador Espriu en el seu context a partir 
dels coneixements previs de l’alumnat. 
 
3. Reflexió sobre la condició clàssica i l’actualitat de l’obra poètica de Salvador Espriu. 
 
4. Lectura comentada i recitat de poemes valorant la funció dels elements simbòlics i dels 
recursos retòrics i mètrics en el poema. 
 
5. Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de simulació, 
versionat o elaboració a partir dels models proporcionats per l’obra literària de Salvador 
Espriu 
 
6. Elaboració d’opinions pròpies i de treballs senzills sobre lectures literàries. 
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7. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari:el comentari 
de text guiat. 
 
8.Lectura, anàlisi i ús de la cançó com a llenguatge estètic relacionat amb la poesia en el 
context de l’obra poètica de Salvador Espriu 
 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
 
1. Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i 
col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la 
comprensió del món i de les altres persones. 
 
2. Conscienciació de pertinència a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva 
d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures. 
 
3. Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se’n 
tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques 
d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) 
 
4. Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la 
seva llengua, que aprendre una llengua és també assumir aquesta manera de veure el món 
i d’entendre les relacions que s’estableixen amb les persones i les coses. 
 
5. Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i 
valoració de les variacions lingüístiques i culturals. 
 
6. Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i 
voluntat de superar els prejudicis. 
 
Criteris d’avaluació 
 
L’avaluació inicial pot realitzar-se amb una tria de les activitats que configuren l’apartat 
«L’autor i l’obra», on s’intenta relacionar el món de l’autor amb els poemes que s’han de 
llegir i els temes que, en general, tracten. 
L’avaluació sumativa, un cop llegida i treballada l’antologia, pot realitzar-se amb una 
recopilació d’activitats proposades en els apartats «Lectura de poemes». «La tècnica 
literària», «Els temes» i «Taller de poesia». És important incidir en la comprensió lectora i en 
la capacitat d’extreure conclusions de l’obra literària, tant pel que fa a aspectes tècnics 
(recursos literaris, reflexió lingüística) com temàtics o de comentari comprensiu. 
A més, altres aspectes poden ajudar a elaborar una pauta d’avaluació de l’alumnat: 
 

Participar activament i reflexivament en les activitats realitzades a l’aula. 
 

Comprendre i memoritzar poemes de l’antologia. 
 

Cercar informació utilitzant diverses estratègies. 
 

Produir pautadament i acuradament textos de diferents tipus: poètics, narratius, 
argumentatius, i descriptius, prenent com a model un text literari treballat a l’aula. 
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Identificar les característiques principals del gènere narratiu. 
 
Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o 
fragments, tot tenint en compte alguns temes i motius recurrents,les característiques 
del gènere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la funcionalitat dels recursos 
retòrics del text. 
 
Crear textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari treballat a 
l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla. 
 
Mostrar interès per la millora de l’expressió oral, escrita i audiovisual 

 
Usar de manera crítica les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement. 

 
Respectar els torns de paraula i les opinions dels altres. 

 
Tenir cura de la presentació de les activitats i fer-ho de manera puntual. 

 
Treballar de manera autònoma, tant individualment com en grup, i prendre 
consciència de la importància i posterior satisfacció per la feina feta correctament. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. L'AUTOR I L'OBRA 
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L'AUTOR I L'OBRA 
 
1. Llegiu l'apartat «Salvador Espriu» que hi ha al començament de l'antologia1, on s'explica 
quines obres va escriure l'autor al llarg de la seva vida. En alguns títols ja s'endevina la relació 
amb algun dels temes següents, que són ben característics d'aquest autor. Ompliu el quadre 
següent tenint presents tots aquests elements: 
 
 - mort 
 - mitologia grecollatina 
 - mitologia hebraica (bíblica, judaica i cristiana) 
 - cultura mediterrània 
 - món personal 
 
 Títol  Gènere  Any  Amb quin tema es 

 relaciona? 

Israel    

Doctor Rip    

Laia    

Aspectes    

Ariadna al laberint grotesc    

Miratge a Citerea    

Antígona    

Cementiri de Sinera    

Primera història d'Esther    

Cançons d'Ariadna    

Les hores    

Mrs. Death    

El caminant i el mur    

Final del laberint    

La pell de brau    

Ronda de mort a Sinera    

Llibre de Sinera    

Setmana Santa    

Per al llibre de salms d'aquests    

                     
    1ESPRIU, Salvador. Antologiapoètica. Barcelona: Edicions 62 i "la Caixa", 1978. (MOLC; 2) 
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vells cecs 

Fragments. Versots. Intencions. 
Matisos 

   

Evocació de Rosselló-Pòrcel i 
altres notes 

   

Una altra Fedra si us plau    

Les roques i el mar, el blau    

Per a la bona gent    
 
 
2. Partint del que heu llegit en la biografia de l'autor, feu els exercicis següents: 
 
 a) Per quin autor diu Salvador Espriu que sent admiració, pel que fa a la narrativa? 

Busqueu qui era aquest autor i digueu si tenen alguna cosa en comú. 
 
 b) A quina universitat va estudiar Salvador Espriu? Esbrineu quines característiques 

tenia aquesta universitat i com va viure ell aquells anys d'estudiant.     
 
 c) Busqueu informació sobre Bartomeu Rosselló-Pòrcel i digueu per què és tan 

important en l'obra de Salvador Espriu. 
 
 d) Salvador Espriu va estudiar dues carreres a la universitat; quina de les dues li 

agradava realment? 
 
 e) Comenteu quins són els fets que més van influir en la vida i en l'obra de Salvador 

Espriu.  
 
 f) L'any 1972 li fou atorgat a Salvador Espriu el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 

Esbrineu qui l'atorga, en què consisteix i quins altres autors l'han rebut. 
 
 g) Sabent els països que va visitar Salvador Espriu, digueu, només mirant els títols de 

les seves obres, si trobeu cap relació entre les obres i els seus viatges. 
 
 
3. Les obres de Salvador Espriu reflecteixen la seva vida? Creieu que la vida personal influeix 
en l'obra dels autors? Organitzeu un debat a classe per parlar de la relació entre la vida i l'obra 
dels grans personatges. 



 
 

 

4. En aquesta antologia de l'obra de Salvador Espriu hi ha una selecció de poemes de diversos llibres, escrits des del 1946 fins al 1971. Esbrineu, 
tant amb l'ajuda dels llibres de text o enciclopèdies, com a través de la lectura que anireu fent de l'antologia, totes les dades que se us demanen a 
continuació de cadascun dels llibres (podeu llegir també la «Nota sobre l'edició» de la pàgina 12)2: 
 
 a. Nombre de poemes que conté cada llibre. 
 b. Està dividit en parts? Quantes? 
 c. Té títol, cada part? O dedicatòria? O res? 
 d. Els poemes de cada llibre, duen títol o numeració? 
 e. Quins llibres tenen endreça o dedicatòria en molts poemes? Quins no en tenen mai? 
 f. Mètrica? 
 g. Rima? 

17 

 h. Té ironia o no? 
 i. Quin és el tema central? 
 j. Estan datats, els poemes? 
 
 Llibre  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j 

Cementiri de Sinera           

 Les hores           

Mrs. Death           

 El caminant i el mur           

 Final del laberint           

 Les cançons d'Ariadna           

 La pell de brau           

 Llibre de Sinera           

 Setmana Santa           
 
5. Quan tingueu aquest quadre emplenat, escriviu els trets definidors de cadascun dels llibres. 

                     
    2Les pàginescitades fan referència a l'antologiaesmentada. L'annex 4 és un índex complet delspoemes de l'antologia per tal de facilitar-ne la localització. 
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6. Alguns dels poemes que teniu en l'antologia estan dedicats a persones concretes. Busqueu-ne informació i ompliu el quadre següent: 
 
 Persones  Pàg.  Època  Familiar  Amic  Pers. coneg.  Camp professional 

B. Rosselló-Pòrcel  29      

Mare        33

Salom        35

Goethe        57

Sebastià, Francesc i Isabel  61      

J. L. L. Aranguren  92      

Núria, Lluís i Jordi Mercadé  110      

Dr. Jordi Rubió  110      

Raimon        112

J. Salvat-Papasseit  112      

Pompeu Fabra  112      

Melània        114
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7. El llibre Les hores té tres parts, cadascuna de les quals té una dedicatòria i una data. 
Esbrineu a què corresponen aquestes tres dates. Podeu tenir present la informació del glossari 
de l'annex 3 d'aquest dossier. 
 
8. Tot i que vosaltres esteu treballant amb una antologia (o sigui que només teniu uns quants 
poemes de cadascun dels llibres que s'hi recullen) podeu observar una característica que 
l'autor fa servir en molts dels seus llibres de poemes: el fet d'encadenar un poema amb el 
següent, és a dir, de començar un poema amb la mateixa idea (i els mateixos mots) amb què 
ha acabat el poema anterior. Aquest fet el podeu observar, per exemple, en dos poemes de la 
pàgina 23, en els de la pàgina 49, en els de la pàgina 136... Observeu aquesta característica 
en el llibre Setmana Santa (pàg. 147-155) i comenteu quina explicació pot tenir que Espriu 
utilitzi aquest recurs en els seus llibres de poemes. 





 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. LECTURA DE POEMES 
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LECTURA DE POEMES 
 
Seriós, l'Espriu? 
Avorrit, l'Espriu? 
Si encara no heu descobert com és de murri i enjogassat aquest autor, si encara no heu 
copsat que els seus poemes són un joc enigmístic constant i que busquen incessantment la 
complicitat d'un lector intel⋅ligent..., doncs encara no l'heu ni tastat! 
 
Heu de perdre la por al text, mai el respecte. Us proposem una sèrie d'exercicis de lectura i us 
convidem a fer tot tipus de provatures sobre les possibles maneres de llegir els poemes. És 
important que llegiu tan bé com pugueu i, per tant, n'heu de preparar prèviament la lectura: 
assageu-la tantes vegades com us faci falta, sols i tranquils, en veu baixa i en veu alta! 
Enregistreu la vostra lectura i escolteu-vos. 
 
En la poesia d'Espriu hi ha diversos jocs numèrics més o menys amagats. Juguem també amb 
els números a l'hora de llegir: 
 
 
1. Agafeu el poema XIX de la pàgina 150 i feu un grup de tres persones i un altre de dues; el 
grup de tres persones llegirà tres vegades seguides els versos de tres síl⋅labes, i el grup de 
dues persones llegirà dues vegades els versos de dues síl⋅labes. Els grups poden ser diferents 
per a cada estrofa, però no podeu cometre cap errada ni interrompre la lectura. Quan ho 
aconseguiu, enregistreu la lectura i escolteu-la. 
 
2. Trieu un poema que us sembli poc conegut i obscur. Llegiu-lo en veu alta en començar i 
acabar la classe; simplement llegiu-lo, sense comentar-lo. Feu-ho almenys durant dos o tres 
dies. Observeu si, com passa amb les cançons, se us fa cada vegada més agradable de sentir. 
 
3. Trieu un dels poemes llargs i que cada persona en llegeixi un vers; a cada vers canviareu de 
persona sense interrompre gens la lectura ni alterar-ne el ritme; llegiu-lo com si fóssiu un sol 
lector i escolteu-ne la gravació quan hàgiu aconseguit una bona lectura. A continuació fareu el 
mateix, però ara cada persona llegirà fins que trobi un signe de puntuació. Compareu el 
resultat i discutiu sobre el sentit del vers i de la puntuació en poesia: cal marcar el final de vers 
quan llegim? S'ha de respectar només la puntuació i prescindir del canvi de vers? Hi influeix el 
fet que els versos siguin rimats? 
 
4. Ja hem comentat com la nostra oïda frueix escoltant textos coneguts, tal com passa amb les 
tornades de les cançons, que són sempre el moment més esperat en un concert. Llegiu el 
poema XXIV de la pàgina 140. Una persona que s'haurà preparat molt bé la lectura llegirà, amb 
naturalitat però amb molta cura, els dos primers versos de cada estrofa (pot ser el mateix 
durant tot el poema o pot ser una persona diferent a cada estrofa); la resta de la classe, tots 
junts, llegirà els dos versos següents: «he mirat aquesta terra». Escolteu-ne el millor 
enregistrament i comenteu quin efecte us produeix. 
 
5. Busqueu per grups un poema que us sembli que ha de ser llegit en veu baixa i un que hagi 
de ser llegit en veu alta. Feu-ne la lectura i verifiqueu si la resta de companys és de la mateixa 
opinió. Si hi ha discrepància, que un representant de cada opció faci una lectura i que la classe 
decideixi com li agrada més. Discutiu quins són els elements que heu valorat per fer la tria. 
Classifiqueu-los: són de tipus fonètic, semàntic...? 
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6. Ara que ja teniu experiència, creieu que la poesia és per ser llegida o escoltada? O potser 
cantada? 
 
 
7. Poseu-vos d'acord en una poesia que sigui ben adequada per ser llegida en veu alta i llegiu-
la tots junts. Heu de marcar un ritme i llegir tots junts amb veu ferma i decidida, procurant que 
ningú no destaqui. Pot ser una mica complicat al principi, però, si supereu el desordre inicial, 
trobareu que és un exercici relaxant i motivador, com el cant coral. 
 
8. Llegiu «Indesinenter». Escolteu aquesta poesia cantada per Raimon i aneu-la seguint amb 
la lletra al davant. Canteu-la amb ell sense perdre-us ni una sola síl⋅laba. Torneu-la a llegir tots 
sols. Comenteu les sensacions que heu anat experimentant. 
 
9. Llegiu el poema III de la pàgina 122; busqueu-li un ritme que li vagi bé i que pugui ser marcat 
fàcilment, per exemple colpejant suaument la taula amb els artells. Llegiu tots junts el poema 
ajudant-vos amb el so que anireu marcant. També podeu utilitzar el metrònom que fan servir 
els pianistes. 
 
10. Trobeu, entre els poemes que parlen del pas del temps, un que s'adigui amb el ritme del 
rellotge, tic-tac (trocaic), i llegiu-lo amb aquest ritme.  
 
11. Busqueu un poema ben irònic o esperpèntic i penseu quina música de fons podria 
acompanyar la seva lectura i també quines imatges, si en féssim una representació o si 
veiéssim la història que s'hi explica com si es tractés d'una pel⋅lícula. 
 
12. Escolteu «I begyourpardon» interpretat per Raimon i compareu aquesta cançó amb altres 
cançons basades en poemes d'Espriu que li heu escoltat. Assenyaleu-ne les diferències. 
 
13. Quins poemes ja donen peu (pel títol, per l'endreça...) a pensar en la música? N'hi ha algun 
que fins i tot ens digui quina música hi va? Ho diu clarament? 
 
14. Aprofiteu els vostres coneixements de música i de cant coral, i també els dels vostres 
professors, i llegiu poemes, ben llegits, creant tota mena d'efectes sonors: classificant les veus, 
repartint les estrofes segons la posició a la classe, alternant els fragments corals amb els solos, 
inventant els «efectes especials» que correspondrien a mots com tempesta, campana, mort... 
 
15. Busqueu un poema que hagi de ser llegit amb rapidesa i un altre de més lent. Comproveu 
si hi ha relació ràpid / veu alta, lent / veu baixa, comparant-los amb els que heu seleccionat per 
a l'exercici 7 i digueu si són conceptes que van associats o no. 
 
16. Com influeix la rima en la sonoritat del poema? Quins poemes contenen moltes referències 
sonores? Diríeu que Espriu busca la musicalitat en els seus poemes? Què vol dir un poema 
«cacofònic»? Per què un poeta podria voler fer un poema cacofònic? La poesia no ha de ser 
necessàriament eufònica? Quins aspectes influeixen en la sonoritat del poema?  
 
17. Reciteu els poemes a dues veus, a tres veus... Un grup comença a llegir un poema dividit 
en estrofes; un altre grup comença quan el primer grup comença a llegir la 2a estrofa; un tercer 
grup comença a llegir quan el segon comença la 2a estrofa i el primer ja comença a llegir la 
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3a... Us caldrà algú que vagi donant les entrades als diversos grups. Mireu si s'acoblen bé les 
estrofes; això voldria dir que el ritme accentual és el mateix encara que els mots siguin 
diferents. 
 
18. Per ressaltar l'efecte dels poemes que comencen i acaben amb dos versos quasi iguals 
(que treballareu en l'exercici 5 de l'apartat V), podeu llegir-los tots junts. Una sola persona 
llegirà la resta del poema. 
 
19. Com s'hauria de llegir el poema I de la pàgina 135 si repartíssim les veus com si es tractés 
d'una lectura dialogada o teatral? I el poema VII de la pàgina 123? 
 
20. En aquest exercici treballareu un poema per arribar a memoritzar-lo.  
 
 a) Mireu aquest poema escrit amb caràcters icònics. Com estan distribuïts? Observeu 

les repeticions i relacioneu-ho amb les al⋅literacions. Després comproveu a quina lletra 
correspon cada imatge, comparant-ho amb el mateix poema, escrit amb el nostre 
alfabet:  

 
 
 

   
  

 
   
   
  
  
   

 
  

  
 

   
  
  

  
  
  

   
  

 
 

 
 
 

 
La pell fa 
de tambor 
percudit 
per les mans 
de la por, 
pel galop 
del cavall 
que no pot 
conquerir 
l'últim guany 
del repòs. 
Sepharad 
i la mort, 
cavall flac, 
cavall foll: 
tot sovint 
no destries 
llur nom 
en el somni 
del temps 
dolorós. 

 
 

 b) Llegiu el poema anterior. Després en fareu més lectures fins a memoritzar-lo.
c) A veure si sou capaços de llegir-lo escrit 
amb l'alfabet grec: 
 

Λα πελλ φα 

d) Ara l'haureu de llegir sense vocals: 
 
 

L* p*ll f* 



 
δε ταµβορ 
περχυδιτ 
περ λεσ µανσ 
δε λα πορ, 
πελ γαλοπ 
δελ χαϖαλλ 
θυε νο ποτ 
χονθυεριρ 
λ υλτιµ γυανψ 
δελ ρεποσ. 
Σεπηαραδ 
ι λα µορτ, 
χαϖαλλ φλαχ, 
χαϖαλλ φολλ: 
τοτ σοϖιντ 
νο δεστριεσ 
λλυρ νοµ 
εν ελ σοµνι 
δελ τεµπσ 
δολοροσ. 

d* t*mb*r 
p*rc*d*t 
p*r l*s m*ns 
d* l* p*r, 
p*l g*l*p 
d*l c*v*ll 
qu* n* p*t 
c*nqu*r*r 
l'*lt*m g**ny 
d*l r*p*s. 
S*ph*r*d 
* l* m*rt, 
c*v*llfl*c, 
c*v*ll f*ll: 
t*t s*v*nt 
n* d*str**s 
ll*r n*m 
*n *l s*mn* 
d*l t*mps 
d*l*r*s. 

 
e) Llegiu-lo sense cap consonant: 

 
*a *e** *a 
*e *a**o* 
*e**u*i* 
*e* *e* *a** 
*e *a *o*, 
*e* *a*o* 
*e* *a*a** 
**e *o *o* 
*o***e*i* 
*'ú**i* *ua** 
*e* *e*ò*. 
*e**a*a* 
i *a *o**, 
*a*a** **a*, 
*a*a** *o**: 
*o* *o*i** 
*o *e***ie* 
**u* *o* 
e* e* *o**i 
*e* *e*** 
*o*o*ó*. 

f) Llegiu-lo només amb els substantius: 
 

# pell # 
# tambor 
# 
# # mans 
# # por, 
# galop 
# cavall 
# # # 
# 
#'# guany 
# repòs. 
Sepharad 
# # mort, 
cavall #, 
cavall #: 
# # 
# # 
# nom 
# # somni 
# temps 
#. 

 
 
 g) Heu aconseguit aprendre'l de memòria? Els textos literaris que sabem de memòria 

són un recurs que tenim sempre disponible i ens ajuden a construir els nostres propis 
textos. Proveu de recitar-lo sense cap ajut. 
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III. VISUALITZACIÓ I RITME DE POEMES 
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VISUALITZACIÓ I RITME DE POEMES 
 
1. Acostumeu-vos a «mirar» la poesia. Aquestes siluetes corresponen a diversos poemes. 
Quin comentari podríeu fer de cadascun, només partint d'aquestes imatges i comparant-les? 
 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................... 

.................................................................................... 

 

.................................................... 

.................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

......................................................                                                                      .......................................................... 

..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

......................................................                                                                      .......................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..............................................                                                                           .......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................ 

........................................................................................ 

...........................................                                                                             .............................................. 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
2. Fixeu-vos ara en els dos parells de poemes que teniu a continuació (l'original i la traducció a 
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una altra llengua). En podríem fer la mateixa silueta, de cada parell? Comenteu la resposta, tot 
buscant-hi alguna explicació: 
 XV 
 
   Assentiré de grat, car només se'm donà 
   d'almoina la riquesa d'un instant. 
 
   Si podien, però, durar 
   la llum parada, l'ordre clar 
   dels xiprers, de les vinyes, dels sembrats, 
   la nostra llengua, al lent esguard 
   damunt de cada cosa que he estimat! 
 
   Voltats de por, enmig del glaç 
   de burles i rialles d'albardans, 
   hem dit els mots que són la sang 
   d'aquest vell poble que volem salvar. 
 
   No queden solcs en l'aigua, cap senyal 
   de la barca, de l'home, del seu pas. 
   L'estrany drapaire omplia el sac 
   de retalls de records i se'n va, 
   sota la fosca pluja, torb enllà, 
   pels llargs camins que s'esborren a mar. 
 
 Llibre de Sinera 
 
 
 GERNE STIMME ICH ZU 
 
  Gernestimmeichzu, dennmanschenktemir 
  als mildeGabenur den Reichtum eines Augenblicks. 
 
  Doch, wennsiedauernkönnten: 
  das Licht, das innehält, die klareOrdnung 
  der Zypressen, der Rebengärten, der Saaten, 
  unsereSprache, der langeBlick 
  aufalleDinge, die ichliebte! 
 
  Umstellt von Angst, inmitten der Kälte 
  des Spottsund dem Lachen der Gaukler, 
  sagtenwir die Worte, die das Blut 
  des altenVolkessind, das wirrettenwollen. 
 
  ImWasserbleibtkeineSpur, keinZeichen 
  vomBoot, vomMenschen, von seinemSchritt. 
  Der fremdeLumpensammlerfülltseinenSack 
  mitFetzen von Erinnerungenundziehtdannweiter, 
  unter dem dunklenRegen, hinter dem Wirbelwind 
  auf den langenStraßen, die imMeerverschwinden. 
 
 Johannes Hösle i Antoni Pous, Katalanishelyrik 
 (traducció a l'alemany) 
 
  ELS CAPTAIRES    LOS MENDIGOS 
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 Al voltant de la meva    Alrededor de mi 
 autoritat, la roda    autoridad, la rueda 
 essencial dels necis    esencial de los necios 
 i la sang, on cendregen   y la sangre, cenicientos 
 tristos amors, tot l'odi    tristes amores, todo el odio 
 contra vençuts i amos.    contra vencidos y señores. 
 
 Faig del temps una corda   Del tiempohago una cuerda 
 de funàmbul. M'ajuden    de funámbulo. Me ayudan 
 la rialla, la dalla.    la risa, la guadaña. 
 
 Advers al vent, navili    ¡Adverso al viento, navío 
 desarborat! Germanes    desarbolado! Enlutadas 
 endolades et miren,    hermanas te miran, 
 blanc de lluna, d'escuma.   blanco de luna, de espuma. 
 
 I arriba, per la boira    Y llega, por la niebla 
 de suburbis, perduda,     de suburbios, perdida, 
 només una pregunta    tan sólo una pregunta 
 de llavis de captaires:    de labios de mendigos: 
 «Dic, dic nobis, Maria,    «Dic, dic nobis, Maria, 
 quid vidisti in via.»    quid vidisti in via.» 
 
   Mrs. Death Salvador Espriu, Antología lírica 
 (Traducció al castellà) 
 
3. Mireu i llegiu aquest poema, de Francesc Vicenç Garcia (El rector de Vallfogona). Espriu es 
va interessar pel barroc en general i, sobretot, per aquest autor. El poema titulat «En forma de 
labirinto» pertany a un tipus de poesia en què es valora, a més del contingut, la tipografia i la 
disposició dels mots. En aquest cas, a més de recordar un «laberint», hi podeu trobar diversos 
acròstics que diuen «Teresa de Iesvs»: 
 
 

 
 



 
 

4. Trobeu també un acròstic en el poema XL del Llibre de Sinera (pàg. 143). Què diu? 
 
5. Ja heu vist que la música està molt relacionada amb la poesia i que molts autors han posat 
música a poemes diversos. Proveu ara vosaltres de fer el mateix però amb músiques que ja 
conegueu. Per exemple: el poema «Final del laberint» (pàg. 52) es podria cantar amb la 
música d'«Imagine», de John Lennon? I el poema «De nou, Llàtzer, tal vegada a bocins» (pàg. 
88), amb la música d'«Oh, whenthesaints», o bé amb la de la cançó «Munta-t'ho bé», que Els 
Pets van fer per a TV3? En sabríeu trobar d'altres que hi vagin bé? 
 
6. Analitzeu el resultat d'haver cantat aquests poemes amb aquestes cançons. Pel ritme totes 
hi van prou bé. Però què penseu d'aquest ritme relacionant-lo amb el to del poema? Expliqueu 
les sensacions que us provoquen. 
 
7. Busqueu, al llarg de tota l'antologia, poemes amb versos de la mateixa mida, des dels més 
curts fins als més llargs. Quantes síl⋅labes tenen els versos del poema que els té més curts? 
I quantes, el que els té més llargs? De quines altres mides n'heu trobat?  
 
8. Haureu vist que també hi ha molts poemes que no tenen versos amb un nombre regular de 
síl⋅labes. Com se'n diu d'aquest tipus de versos? De quines mides n'heu trobat?  
 
9. I la rima? Penseu que, en general, la majoria de poemes són rimats? O bé n'hi ha pocs, que 
tinguin rima? Quin tipus de rima podeu trobar? Busqueu-ne uns quants exemples i traieu-ne 
conclusions. Observeu alguna relació entre el fet que hi hagi rima o no, i el to o el contingut del 
poema? 
 
10. Feu l'anàlisi mètrica completa del poema «Prometeu» (pàg. 36), que està escrit en 
alexandrins. 
 
11. Sembla que Espriu va fer el poema XXIV de la pàgina 140 seguint l'estructura poètica i 
rítmica d'aquesta cançó galaicoportuguesa, de Meendinho, del segle XIII: 
 
 
 

I. Sedia-m'eu na ermida de San Simion, 
   e cercaron-mi as ondas, que grandes son: 
    eu atendend'o meu amigo, 
    eu atendend'o meu amigo. 
 
  II. Estando na ermidaant'o altar, 
   e cercaron-mi as ondasgrandes do mar: 
    eu atendend'o meu amigo!, 
    eu atendend'o meu amigo. 
 
  III. E cercaron-mi as ondas, que grandes son, 
   non ei [i] barqueiro nen remador: 
    eu atendend'o meu amigo! 
    eu atendend'o meu amigo! 
 
  IV.  E cercaron-mi as ondas do alto mar, 
   non ei [i] barqueiro, nen sei remar: 
    eu atendend'o meu amigo! 
    eu atendend'o meu amigo! 
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  V. Non ei [i] barqueiro, nen remador, 
   morrereifremosa no mar maior: 
    eu atendend'o meu amigo! 
    eu atendend'o meu amigo! 
   
  VI.  Non ei [i] barqueiro, nen sei remar, 
   morrereifremosa no alto mar: 
    eu atendend'o meu amigo! 
    eu atendend'o meu amigo! 
 
Compareu aquests dos poemes i digueu què tenen en comú pel que fa a l'estructura i al ritme. 
Quin nom té aquest tipus de composició poètica? Podeu escoltar la versió musicada de 
Raimon, perquè us ajudi a sentir més bé el ritme. 
 
12. Escriviu un poema de quatre estrofes com a mínim, seguint la mateixa estructura que 
acabeu d'analitzar. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

IV. EL LÈXIC: «SALVAR ELS MOTS» 
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EL LÈXIC: «SALVAR ELS MOTS» 
 
1. Localitzeu els mots tam-tams (pàg. 29), ning-ning (pàg. 136), xup-xup (pàg. 148) i xau-xau 
(pàg. 151). Tenint ben present què és una onomatopeia, digueu quins d'aquests mots ho són i 
quins no, i per què. 
 
2. Tots aquests estris serveixen per fer música o soroll (entre parèntesis teniu el número de 
pàgina on els podeu trobar esmentats). Busqueu en el diccionari el significat dels que no 
conegueu i després classifiqueu-los segons que siguin instruments musicals o no, i ompliu el 
quadre següent: 
 
 Estri  No   Instrument  

  instrument  Família  Orquestra  No orquest. 

Fustes sonores (29)     

cròtals (29)     

tam-tams (29)     

cascavells (36)     

campana (38)     

violins (43)     

clarí (44)     

manubris (45)     

cops d'aixades (51)     

corns de caça (63)     

acordions (85)     

fiscorn (115)     

platerets (115)     

tambor (122)     
 
3. Traieu conclusions del resultat del quadre: en desconeixíeu gaires, dels instruments que se 
citen? De quina família n'hi ha més? Abunden els que són propis de l'orquestra o els que no ho 
són? Com interpretaríeu aquestes conclusions? 
 
4. Expliqueu en què consisteixen els oficis o ocupacions següents. Digueu, també, si són 
actuals o no: 
 armenter          arquer      ballarí 
 barjaula  basileu    bordellera 
 botxí   bruixot    caçador 
 campaner  canonge  captaire 
 carrabiner  comparet  drapaire 



 

 

 
 
 38

 endeví  guaita   lladre 
 majordona  manobre  mariscal 
 navegant  notari  pastor 
 portador  prelat  príncep 
 puntaire  rei    usurer 
5. Després de llegir els poemes «Potser cuinat amb un eco de Valle-Inclán» (pàg. 109) i XXXIX 
(pàg. 154), compareu el lèxic que fa servir Espriu en cadascun i digueu a quin registre lingüístic 
pertany el de l'un i el de l'altre. 
 
6. Relacioneu amb fletxes les paraules que hi ha a la columna de l'esquerra amb l'hiperònim 
corresponent de la columna de la dreta: 
  atxa      pedra 
  picon      peix 
  bocoi      crit 
  brivall      part del cos 
  brontosaure     ciri 
  femer      recipient 
  domàs      home 
  fenc      peça de ferro 
  gebre      lloc 
  gorja      beguda 
  mantellina     moneda 
  miol      animal 
  rella      peça de roba 
  sàndal      teixit 
  xanguet     farratge 
  fona      aigua 
  carreu      arbre 
  cleda      arma 
  xavalla      zona 
 
7. Localitzeu aquestes paraules en la pàgina corresponent i, de les moltes accepcions de 
cadascuna que trobareu en el diccionari, copieu la que s'adigui amb el context: 
 
 - cobris (de «cobrar») (pàg. 75)
 ________________________________________________ 
 
 - infern (pàg. 87) 
 ________________________________________________ 
 
 - número (pàg. 110) 
 ________________________________________________  
 
 - nines (pàg. 114) 
 ________________________________________________ 
 
 - blanc (pàg. 139) 
 ________________________________________________ 
 
 - deu  (pàg. 153)  
 ________________________________________________ 
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8. Relacioneu amb fletxes les paraules de la columna de l'esquerra amb el mot sinònim 
corresponent de la columna de la dreta: 
 
  guspira      terròs  
  nàpia      ase 
  oratge      fletxa 
  basarda     espurna 
  batec      veure 
  catau      ferida 
  escamot     nas 
  filagarsa     penjarella 
  penell      segar 
  gleva      temps 
  malvestat     pegar 
  nafra      cap 
  lascívia      por 
  dallar      cara 
  brandar     bellugar 
  clepsa      pulsació 
  balb      agitat 
  foll      inhàbil 
  estossinar     patrulla 
  estult      respirar 
  faç      estúpid 
  llucar      endevinar 
  filustrar      maldat 
  arriet      amagatall 
  bleixar      luxúria 
  tremolor     arrel 
  tremolós     sacseig 
  rel      boig 
 
9. Dividiu-vos en nou grups. Cada grup triarà un dels llibres de l'antologia i, amb l'ajut de les 
pàgines que se us indiquen en el quadre següent, haurà de cercar els derivats que responen a 
algun dels tipus que es classifiquen en el quadre. Penseu que, com a mínim, heu de trobar-ne 
tres de cada tipus. Fixeu-vos amb l'exemple3: 

 
    3Teniu una possiblesolució a aquestexercici en l'annex 1. 
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   Afixos

 Paraula 
 derivada 

 Pàg.  Paraula 
 primitiva 

 a-... -ar  -ós, -osa  -ejar  en(m)-... -ar(ir)  -al 

 enyorosos 
 agrisen 

 30  enyor 
 gris 

  
 x 

 x    

         36

         48

         48

         60

         67

         73

         77

         78

         79

         87

         90

         91

         95

         97

         109



        110

         115

         130

         137

         138

         141

         148

         148

         148

         149

 
 

 

 

41 

 

         152
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10. A continuació teniu una llista de paraules derivades, cadascuna de les quals està formada 
per un sufix diferent. Digueu quina és la paraula primitiva, quin és el sufix i quin sentit dóna 
aquest a la paraula primitiva (o si té connotació afectiva o despectiva):  
 
 Paraula  Pàg.  Primitiva  Sufix  Sentit  

altivesa  31    

ballable  43    

bellugueig  108    

mansoi  101    

rogent  115    

sangota  107    

sorrenca  20    
 
11. Treballeu amb aquests sufixos. Haureu de trobar cinc paraules que puguin fer derivats amb 
cadascun d'ells. Podeu consultar, si no us en sortiu, un diccionari invers. 
 
12. Ara teniu tota una colla de paraules que es podrien combinar fàcilment si volguéssiu fer un 
poema que rimés. Aprofiteu-les. Feu un petit poema (de vuit o deu versos com a màxim) en 
què els versos presentin algun tipus de rima. 
 
13. A la pàgina 114 trobareu la paraula miltonianament, adverbi format a partir d'un adjectiu 
que és un derivat del nom d'un autor: Milton. Mireu de trobar els derivats corresponents als 
autors que teniu a continuació: 
  
 - Verdaguer    ____________________ 
  
 - Fabra     ____________________ 
  
 - Marcial    ____________________ 
  
 - Llull     ____________________ 
  
 - Aristòtil    ____________________ 
  
 - Cervantes    ____________________  
  
 - Plotí     ____________________ 
 
14. Llegiu atentament el poema «Cançó banal de la ciutat de Ctesifon», de la pàgina 114. Hi ha 
moltes paraules que, segurament, us són desconegudes. Busqueu-les al diccionari i feu una 
llista amb les que no hi hàgiu trobat. En podeu entendre alguna pel context? Expliqueu les que 
pugueu. 
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15. Aquestes paraules que no heu trobat possiblement pertanyen al caló. Espriu el va utilitzar 
algunes vegades i, segons ell mateix explicava, eren «petits divertimentos lingüístics, per donar 
un cert pintoresquisme a moments molt determinats, però són molt pocs [...]». Què és, el caló? 
Mireu de trobar-ne un diccionari a la Viquipèdiai busqueu-hi aquestes paraules. 
 





 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

V. LA TÈCNICA LITERÀRIA 
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LA TÈCNICA LITERÀRIA 
 
1. Com ha format Salvador Espriu el mot Sinera? Feu el mateix amb noms d'altres pobles o 
ciutats, o amb els vostres noms o cognoms... N'hi ha algun que soni bé o que es pugui llegir 
com si fos propi de la llengua catalana? Us en serviria algun per batejar una novel⋅la, una 
barca, un bar, un company...?  
 
2. Pere Quart va fer aquest poema que teniu a continuació com a paròdia de l'«Assaig de 
càntic en el temple» d'Espriu (pàg. 65). Llegiu-los tots dos i observeu-ne el paral⋅lelisme: 
 
 
 ASSAIG DE PLAGI A LA TAVERNA  
 
 Al sempre admirat Salvador Espriu, 
        si cal, amb disculpes. 
 
  Oh, que avingut estic amb la meva 
  petita, esclava, poc sortosa terra, 
  i com em recaria d'allunyar-me'n, 
  sud avall, 
  on sembla que la gent és bruta 
  i pobra, accidiosa, inculta, 
  resignada, insolvent! 
  Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien 
  fotent-se'n: «Com qui s'agrada de la lletja, 
  així el lluç que pica un ham sense esquer», 
  mentre jo, encara prop, pensaria 
  en les velles fretures i confiances 
  d'aquest meu tossut poble. 
  I, ja tot sospesat, recularia 
  per restar aquí fins a la mort. 
  Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase 
  i estimo a més amb un 
  irrevocable amor 
  aquesta meva -i nostra- 
  bastant neta, envejada, bonica pàtria. 
 
 Pere Quart, Circumstàncies (dins O. C.) pàg. 353 
 
Quines diferències fonamentals hi observeu? Comproveu si es manté la mètrica. Feu una llista 
dels adjectius que fan servir un i altre autor i classifiqueu-los en positius i negatius. Quina 
conclusió en traieu? 
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3. Espriu, més tard, va respondre a Pere Quart amb els versos següents: 
 
   Malvisc en un país 
   que no és lliure, 
   cansadíssim, cruel, 
   corromput, molt covard. 
   Em toca de malviure 
   en un país indigne, 
   però la resta del món 
   no és pas millor. 
 
 Salvador Espriu, «Vietnam»  
 
Quina visió dóna, aquí, del país? Desmenteix el que deia en l'«Assaig de càntic en el temple»? 
Ho reafirma? Ho matisa? Comenteu-ho. 
 
4. Molts dels adjectius que heu treballat en l'exercici 2 d'aquest mateix apartat són antònims, i 
amb el contrast de dues paraules, idees o expressions antònimes es poden crear antítesis. 
Observeu les que teniu a continuació:  
 
 - em moro, perquè no sé com viure 
 - tan sols de nua llum s'ha vestit el captaire 
 - ha temut passar a la fosca claror 
 - enllà de contraris veig identitat 
 - perquè vetlles de sols i de nits 
 - raons fosques aprenen somnis clars 
 
De cadascuna de les paraules següents -extretes de l'antologia-, busqueu-ne un antònim i 
creeu una expressió que inclogui una antítesi: 
 
  hivern     altivesa 
  afalac     fràgil 
  envilir     encalmar 
  davallar    ferir 
 
5. Una altra constant en l'estil poètic d'Espriu és el fet de començar i acabar un poema amb 
uns versos pràcticament iguals, però amb alguna variant. En teniu exemples a les pàgines 
següents: 24-25, 30, 33, 46, 49-50, 56, 61, 63, 76, 97, 111, 121-122, 125, 126. Trieu-ne tres 
cadascun i comenteu, per escrit, quin sentit diferent vol donar l'autor a cada poema amb 
aquesta petita variant: 
 
Títol del poema: ___________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Títol del poema: ___________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Títol del poema: ___________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. Ja sabeu que una paradoxa és una contradicció aparent. Fixeu-vos en les que teniu a 
continuació, pròpies del llenguatge literari: 
 
 - quan jo només espero hores passades (pàg. 23) 
 - Alhora víctima, botxí, / odi, amor, / lament i rialla (pàg. 121)  
 - l'incendi del mar (pàg. 24) 
 
Les paradoxes, però, també interessen a la filosofia i a les matemàtiques, i poden tenir un 
aspecte lúdic que potser us agradarà d'observar. Llegiu aquests dos exemples de paradoxes 
que teniu a continuació: 
 

a)«Tres amics van a sopar en un restaurant. El compte puja 90 euros. Cadascun dóna 
30 euros. El cambrer recull els diners i se'ls emporta a la caixa. Al cap d'un moment, el 
cambrer torna i diu que el compte estava equivocat i que en descompta cinc euros. Els 
amics li donen dos euros de propina i es reparteixen els que resten. Com que cada 
amic ha pagat 30 euros i en rep un, en total el sopar ha costat 29 euros per cap. Quan 
els amics ja són al carrer, tot pensant-hi, troben que els comptes no deuen estar ben 
fets. Si cadascun ha pagat 29 euros i han donat dos euros de propina, en total s'han 
gastat 89 euros. On és, doncs, l’euro que falta?» 

 
b)Un cretenc va dir: «Tots els cretencs diuen sempre mentides.»Quina és la 
contradicció d'aquesta última paradoxa? 

 
 
7. En la pàgina 90, hi ha uns versos que diuen: Morirà per Sant Climent / a les quatre del matí: 
/ mai la càbala no ment. La càbala és un conjunt de teories de caràcter esotèric -en les quals 
les xifres tenen una importància cabdal- desenvolupades en el judaisme, que pretenen 
interpretar el món, el seu origen i els seus misteris. S'ha especulat molt amb la influència de la 
càbala en l'obra d'Espriu perquè s'hi observen una sèrie de coincidències i, com s'ha dit 
repetidament, «res no és gratuït o contingent en l'obra d'Espriu»4. Observeu, per exemple, què 

 
    4CASTELLET, J. M. Iniciació a la poesia de Salvador Espriu. 
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passa amb el nombre de poemes de cada llibre que heu analitzat en l'exercici 1 del segon 
apartat. O bé en les freqüents expressions amb nombres que fa servir l'autor en la seva obra. 
Proveu de completar amb números aquestes expressions lexicalitzades, que provenen de 
diverses fonts culturals: 
 
 - Buscar ____ peus al gat   - Un ____ peus 
 - Les ____ estacions    - Els ____ dolors 
 - Els ____ dies de la setmana   - Un ____ x ____ 
 - L'____ de setembre    - Licor ____ 
 - Volta al món en ____ dies   - Els ____ lladres 
 - Els ____ nans    - Els ____ dits 
 - Els ____ apòstols    - Canelobre de ____ braços 
 - Ser ____ gats    - La loto ____ 
 - Els ____ porquets    - La generació del ____ 
 - Tenir ____ cares    - Les ____ monedes de Judes 
 - Cantar les ____    - El maig del ____   
 - ____ dies de quaresma   - Les ____ arts 
 - A can ____     - El rem de ____ 
 - Anar de ____ botó    - Les ____ hores del dia 
 - Els ____ mosqueters    - ____ sentits 
 - Les ____ meravelles del món  - Les ____ parets 
 - ____ ratlles     - Som ____ milions! 
 - Valer ____ rals    - Els ____ continents 
 - Els ____ jutges    - L'____ de maig    
 
8. La vella deu / calma la set? Digueu quins números, de l'1 al 10, tenen paraules homòfones i 
quines són.  
 
9. Busqueu en què consisteix la figura literària anomenada lítote. Després transformeu els 
exemples de lítotes que teniu a continuació en expressions equivalents, però afirmatives: 
 
 Exemple: dolor que no té alba   dolor etern 
 
 
  penso no cobrar res   ________________ 
 
  ulls sense mirada   ________________ 
 
  sense forces ni veu   ________________ 
 
  amb manca de ganes   ________________ 
 
  sense perfum, sense color  ________________ 
 
  que no té nom    ________________ 
 
 
10. Expliqueu què és una metonímia i busqueu-ne una a cadascuna de les pàgines següents: 
21, 39, 50, 87, 88, 151. Analitzeu-ne l'efecte estilístic. 
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11. A continuació teniu unes quantes metàfores i unes quantes comparacions que el poeta fa 
servir. Transformeu cada comparació en una metàfora i cada metàfora en una comparació. 
Mireu d'imitar l'estil de l'autor: 
 
 - es passeja en automòbil com si fos un gra de pus 
 - el voltaven ullals del ca enfollit de l'aigua 
 - com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret 
 - vius en ple rovell de l'ou de la ciutat 
 - m'alço vell tronc damunt la vella mar 
 - l'aire passa com una estesa mà 
 - Aleshores ja foren els meus versos com llances immortals 
 - Bevíem a glops aspres vins de burla 
 
12. Llegiu aquest poema d'Espriu (lleugerament manipulat) i, després, compareu-lo amb 
l'original que teniu a l'antologia (pàg. 76). Hi heu de trobar alguna petita diferència, 
característica de l'estil de l'autor. Quina és? 
 
    
   Endins de la boira 
   de l'alba, 
   què veies, caçador, 
   què veies ara: 
   home, cérvol i arbre? 
   Guarda el teu ràpid dard 
   i deixa la fina llança. 
   Penetraràs millor  
   en el secret d'aquesta 
   profunda i clara vida, 
   tan solitària, 
   si la fereixes amb 
   destral ben afilada. 
   Però mira'm abans, 
   enllà de l'hora calma 
   i endevina què sóc 
   a la vora de l'aigua. 
   
13. Torneu al poema anterior i fixeu-vos bé en el contingut. La pregunta què veies ara: / home, 
cérvol, arbre? ens remet a una idea de transformació entre éssers vius de diferent categoria. 
En aquest cas l'autor ho planteja com una endevinalla. Però d'altres vegades ho deixa ben 
explícit i trobem transformacions de tota mena: és a dir, personificacions, cosificacions, etc. 
Llegiu els exemples que teniu a continuació i expliqueu en cada cas de quin tipus de 
transformació es tracta: 
 
 - nosaltres sabíem d'un únic senyor i vèiem com esdevenia gos 
 - els braços molt alçats esdevenien branques 
 - nosaltres ploràvem i ens fèiem arrel, l'arrel més amarga 
 - esdevinc, a l'hora clara, nua ferida de prima llança 
 - L'àvia Muntala desa el sol a l'armari 
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 - La pluja li contava la teva mort 
 - El rellotge, el gran mur, diu com se'n va la tarda 
 - Peus d'arbres, penitents, trepitjaven [...] boscos recordats 
 - amb fam s'alçà la lluna 
 - xiprer que sap l'incendi 
 - Al vell orb preguntava l'esglai si el meu poble tindria demà 
 
 
14. Llegiu el poema XXV (pàg. 142) i analitzeu-lo sintàcticament. Quantes frases hi ha? 
Busqueu quin és el subjecte de cadascuna, quin és el predicat, quins complements té, etc. 
Comenteu si hi ha gaires alteracions en l'ordre gramatical de les frases i digueu com se'n diu 
d'aquest recurs literari. 
 
15. Salvador Espriu utilitza sovint temes quotidians, com poden ser el menjar i el beure, en la 
seva poesia. Busqueu, d'entre les expressions que teniu a continuació, quines s'utilitzen en 
sentit literal i quines tenen un sentit figurat:  
 

- cap caritat no em llesca el pa que jo menjava (pàg. 21) 
- arriba el raïm tendre (pàg. 21) 
- la fruita d'or, llunyana (pàg. 33) 
- i pa llescat a taula (pàg. 51) 
- aigua fresca, tous anissos (pàg. 86) 
- i bec aigua d'eucaliptus i dos rovells amb la llet (pàg. 91) 
- convida a vi i cançó (pàg. 101) 
- beure's un gran bocoi de rom o de ginebra (pàg. 102) 
- un ampli rierol de ratafia amb neu (pàg. 103) 
- beuen litres de picon (pàg. 115) 
- menges de fonda o d'ambigú, regalimoses d'oli cru (pàg. 115) 
- xarop dolcíssim de tolú i arròs amb pops (pàg. 115) 
- Avui a la paella xauxina a foc lent, davant les obertes boques de la fam dels fills, 
l'escassíssim xanguet que vàrem heure (pàg. 125) 
- El pare li llança pedres de perdó, sopa de doctrina amb llardons de mots (pàg. 130) 
- Als fills imposes [...] guisofis agres d'una llengua estranya (pàg. 139) 
- aquest sol mot [...] el volem peix enfarinat dins xup-xup d'oli (pàg. 148) 
- El cabrit esdevingué peix mal fregit (pàg. 149) 

 
16. Classifiqueu en el quadre, segons quina sigui la categoria gramatical, el lèxic propi del 
camp semàntic del menjar i del beure que trobareu en les expressions següents: 
 

- m'he fet lenta pastura d'aquesta fam de gos 
- que demano a la fam dels captaires una mica d'almoina 
- paraules amargues 
- després vindran els corbs, als quals agraden els ulls,  
- apago amb molta sang la set i la mirada 
- a beure de la font de les meves paraules 
- els camps assedegats 
- d'aquesta font d'aigua glaçada he begut 
- distreu-te rosegant l'ungla d'un dit 
- S'aprofita sempre de fam o de set.  



 

 
 

53 
 

- mastega amb enteniment 
- beu i folga llarga estona 
- Cuinat amb un eco... 
- molt ben llescats, endrapa grossos badalls 
- envilit pel ventre, per l'afalac al ventre 
- menjat de plagues 
- sense parar llepava l'aspra mà que l'ha fermat 
- esmorzant trossos de badall 
- els sefardites capten tall amb mil recursos de brivall 
- davant un públic d'escamots que tastaran forca i assots 
- i convidem a taula els joves que badallen 
- i els mostrem imperativament el magre menjar, perquè calmin [...] una mica la gana 
- Ensenyem al fart els nostres vells queixos ja del tot xuclats 
- Rebentes de tip, mentre esdeveníem cada cop més prims 
- Baixo per la llarga corda de la set 
- Però l'aigua salvo per al meu desert, [...] llavis ardents 
- Si fameges, mira de... 
- l'eterna tenebra l'engolirà 
- un vell mot no calma més antiga fam 
- el teu musell s'afina barrigant entre deixalles 
- i ja ningú no seu a taula 
- no ens fan profit. Ventres endins botxinejaven becs de garses 
- fam en escenes de convit 
- el gras camell  

 
  Verbs  Adjectius  Noms 

 
 
 Beure 
 
 

 
 
 

  

 
 
 Menjar  
 i beure 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 Menjar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - fam 
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17. Busqueu comparacions de la llengua habitual basades en coses de menjar com, per 
exemple, «es va posar com un tomàquet». 
 
18. Llegiu atentament el poema «Ja mai més no podré dormir» (pàg. 92) i feu una anàlisi dels 
recursos estilístics que l'autor hi fa servir. 
 
19. Fixeu-vos atentament en la foto d'Espriu que teniu a continuació i feu una descripció ben 
detallada de les seves característiques físiques:  
 

Fo
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20. Llegiu atentament la descripció que Salvador Espriu va fer d'ell mateix l'any 1952 i que 
recull Josep Pla en el llibre Homenots:  
 
 El 1952, a quaranta anys (nasqué a Santa Coloma de Farners el 1913), es presentà 

amb aquestes paraules: 
 
 «No m'agrada gaire parlar de mi ni de les meves obres, sobretot dels meus poemes. 

D'altra banda, no sé el que és la Poesia, a no ser una mica d'ajuda per a viure 
rectament i potser per a ben morir. 

 
 »Quasi a la ratlla dels quaranta anys, no puc omplir cap fitxa bibliogràfica del més petit 

interès. Vaig ser amic de Bartomeu Rosselló, sento una fidel admiració per Ruyra i em 
plau conversar de tant en tant amb un o dos coneguts. Vaig anar a la Universitat, 
treballo per mantenir-me i aspiro, sense esperança, a l'oci. Encara no he tingut temps 
de casar-me, ni l'optimista coratge o l'abnegada desesperació de fer-ho. Crec que, amb 
la lectura del Predicador, les Lletres a Lucili, La Divina Comèdia, El Príncep, el Discurs 
del Mètode, El Quixot, elDiscretoi alguna novel⋅la de lladres i serenos, ja en tens ben bé 
prou per a passar, sense crits existencialistes i altres ineducades expansions, aquesta 
trista vida. Detesto els premis literaris, l'avarícia i la brutícia, les felicitacions de Nadal i 
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de Sant (les quals agraeixo des d'aquí, d'un cop i per sempre, tot demanant als meus 
amics que facin el favor de no recordar-me mai més en aquests dies), els homenatges, 
el vent, el desordre i el soroll, sortir de nit, menjar fora de casa, això que en diuen "vida 
de relació", els concerts, les confidències, aconsellar, les obscenes expansions de la 
vanitat. Mentre em deixin tranquil, estic disposat tothora a creure, de molt bona fe, que 
tu i àdhuc vós, no importa qui, sou els millors escriptors del món. Sedentari, em plauria 
viatjar de tant en tant, amb una comoditat incompatible amb la modèstia de la meva 
bossa, i per això determino de no moure'm gairebé mai. Voldria viure al camp, amb 
quatre arbres i un tros de jardí, o almenys en una ciutat més neta que Barcelona, on la 
gent no s'escurés tan generosament el pit i altres pitjors i més repugnants interioritats. 
Voldria també veure els quadres de Vermeer de Delft, posseir unes quantes figuretes 
de pessebre de Ramon Amadeu i no haver d'escriure ni una ratlla més. 

 
 »Penso finalment que la Humanitat està abocada a un pròxim i definitiu cataclisme, 

però, vist que el petit esdeveniment és tan indefectible com estúpid, demanaria, si 
gosés, que els papers no ens ho recordessin a cada moment amb tants escarafalls.» 

 
 Josep Pla, Homenots 
 
 a) Expliqueu quina és la personalitat de Salvador Espriu a partir del que sabeu i del que 

es diu en aquest text. Amb quins aspectes us identifiqueu i amb quins no? Discutiu-ho 
per grups a classe. 

 
 b) Quins fragments del text anterior podríeu relacionar amb algun aspecte de l'obra 

d'Espriu? Per què? 
 
 c) Busqueu informació sobre els llibres dels quals parla Salvador Espriu en aquest text i 

digueu a quina matèria pertany cadascun. 
 
 
21. Llegiu el poema «Guany pur» (pàg. 95) i feu un dibuix o una descripció física del 
personatge de qui parla, tot mantenint el to caricaturesc i irònic.  
 
22. Llegiu atentament el fragment següent, que pertany al recull de narracions Ariadna al 
laberint grotesc, i el poema «Cançó d'Esperanceta Trinquis» (pàg. 103). Tots dos textos parlen 
del mateix personatge, però hi ha una diferència essencial pel que fa al punt de vista. 
Analitzeu-lo en cada text:  
 
 -Sí -em deia el Bassot-. Tu encara no havies nascut. No sé per què aquell rebuig 

t'interessa tant. De menuts, la perseguíem a pedrades. El que es fa. Anava d'un lloc a 
l'altre, espellifada. S'emborratxava de valent. Cantava allò d'«en un taller», etc. Era molt 
popular. Fins desbancà la Melera, una reina de les coves, figura't! I de sobte va 
desaparèixer. Un dia que nevava, va caure en un clot, un pont baix, en la via del tren. 
Aniria ensofrada. La neu la va colgar, i l'endemà la trobàrem amorrada als molipors, 
freda. 

 -I va fer sol aquell dia? -vaig preguntar amb angúnia. 
 -Quin, l'endemà de la nevada? Un temps gloriós, propi d'aquests països. Per què se 

t'acudeix això, ara? 
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23. Després d'haver llegit i rellegit els poemes d'aquesta antologia, segur que us heu anat fent 
una idea no solament dels temes que acostuma a tractar l'autor -i que ja els heu anat 
treballant-, sinó també de l'estil que li és propi. Analitzem-lo una mica més detingudament: 
 
 a) Què en diríeu, de l'estil d'Espriu, pel que fa a la utilització d'articles? (Tingueu 

presents, especialment, els poemes IV i V de la pàgina 20, els poemes «En la teva 
mort» i «Oració en la teva mort» (pàg. 29 i 30), el poema «Cançó del triomf de la nit» 
(pàg. 63) i el poema «Nènia», de la pàgina 98.) 

 
 b) Penseu en els adjectius:  
  - Us heu fixat en l'ús de l'adjectiu lent? I de l'adjectiu nu? A quins substantius 

acompanyen? Poseu-ne uns quants exemples. Quina conclusió en podeu 
treure? 

  - Penseu que utilitza molt els epítets? O poc? Argumenteu-ho amb exemples. 
  - Penseu que utilitza poc els superlatius? O molt? Torneu-ho a argumentar amb 

exemples.  
 
 c) En una ocasió, després d'escoltar una entrevista que li havien fet, Espriu va dir 

irònicament: «He dit només tretze adverbis acabats en ment.»5 Digueu quina és la 
vostra opinió sobre la utilització d'aquest tipus d'adverbis en la poesia d'Espriu. 

 
 d) Quins d'aquests substantius que teniu a continuació us sembla que són ben 

característics i freqüents en la poesia d'Espriu? Senyaleu-los: 
 
  arbre     cabra  
  cec    dolor 
  llum    primavera 
  vaixell    plata 
  titella    por 

                     
    5BATISTA, Antoni. SALVADOR ESPRIU: itinerari personal.  
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  gos    poble 
  rial    plàtan 
  llavis     barca 
  terra    home  
  dona     nom  
  egoisme   pluja  
  silenci     claror  
  mar    or  
 
 
 e) Fixeu-vos en l'ús dels temps verbals, sobretot, en el Llibre de Sinera. Rellegiu els 

poemes II, III i XIX d'aquest llibre i comenteu aquest aspecte. 
 
 f) Us sembla que Espriu utilitza moltes frases exclamatives? O moltes d'interrogatives? 

O poques? Comenteu-ho i trobeu-ne exemples. Quina funció fan? 
 
24. Quin sentit trobeu en la utilització que fa Salvador Espriu de la mitologia o de la filosofia en 
la seva obra literària? És un recurs literari? És una excusa per parlar dels temes que li 
agraden? Què en penseu?





 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ELS TEMES 
 





 

 

ELS TEMES 
 
1. Quins dibuixos d'aquests que teniu a continuació podeu relacionar amb paraules o temes 
espriuans? Senyaleu-los i digueu amb què ho relacioneu. (CC BY 3.0 Visual Pharm) 
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2. Associeu un vers o un fragment de poema amb cadascuna d'aquestes il⋅lustracions i copieu-
lo al costat: (CC BY 3.0 Visual Pharm) (CC BY 3.0 Aha-Soft) (CC BY 3.0 by PC) 
 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
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3. Un motiu recurrent de la poesia d'Espriu és el de l'escala i, per tant, els graons. Busqueu en 
un diccionari de símbols el significat del terme escala. Després comenteu el sentit del poema 
«Escala» (pàg. 50) i de cadascuna d'aquestes expressions: 
 
 baixats amb mancament tots els graons  (pàg. 69) 
 
 vaig davallar per esglaons de pedra (pàg. 73) 
 
 no vull pujar graons de por (pàg. 89) 
 
 puja escales llargues (pàg. 91) 
 
 pujats per esglaons de lentes hores (pàg. 112) 
 
 a baixar graons de dol (pàg. 113) 
 
 graons i pous de llum (pàg. 127) 
 
 
4. Relacionats amb aquestes mateixes idees, l'autor fa servir molt sovint mots que designen 
superfície terrestre o que donen idea d'estar-hi per sobre o bé per sota. Classifiqueu els que 
teniu en el quadre segons aquest criteri i completeu la llista amb altres paraules d'aquests 
mateixos camps semàntics: 
 
 Mot  Superfície  Per sota  Per sobre 

cimal    

avenc    

pou    

atalaiar    

plana    

davallar    

negar-se    

planura    

cavar    
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5. Rellegiu els poemes dels llibres Les hores i Mrs. Death. Busqueu-hi mots que suggereixin la 
idea de temps i que pertanyin a les categories gramaticals següents:  
 
 Substantius  Adjectius  Adverbis  Verbs 

alba 
 
 
 
 
 
 
 
 

lenta ja esdevé 

 
6. Una altra idea molt present en aquests mateixos llibres (Les hores i Mrs. Death) és la de la 
llum o claror, inclosa constantment en expressions que li van donant matisos diferents (per 
exemple: llum de cançó senzilla) molt sovint també relacionades amb or o plata. Feu una llista 
d'expressions d'aquest tipus i després, entre tot el grup, comenteu quines sensacions o idees 
us suggereixen aquestes imatges. 
 
7. En el poema XXXVI de la pàgina 142 hi ha moltes paraules que al⋅ludeixen al temps i a 
l'espai. Digueu quines són i contesteu les preguntes següents: 
 
 a. De quin moment del dia parla el poema?  
 b. Per on corre el vent? 
 c. Per què compara la resplendor amb un cavall cansat? 
 d. Hi ha referència a espais interiors i exteriors? On situaríeu el poeta? Hi ha una 

introspecció del poeta? 
 e. Són espais agradables? O agressius...? 
 f. Passa de manera ràpida o lentament, el temps, en el poema? 
 
8. En alguns poemes de La pell de brau, substituïu els mots Sepharad, la Golah i Israel per 
Espanya, exili i Catalunya respectivament, i torneu-los a llegir. Tenen un significat diferent del 
que tenien? Per què creieu que Espriu no utilitza aquestes paraules directament?  
 
9. Alguns crítics han dit que tota l'obra d'Espriu es pot classificar, pel to que utilitza, en 
liricoelegíaca, satiricogrotesca i didàctica. Quina d'aquestes categories correspondria a La pell 
de brau? Per què?  
 
10. En alguns poemes, Salvador Espriu parla de la seva vida quotidiana, de la seva família, de 
la feina, etc. Llegiu el poema «Una closa felicitat és ben bé del meu món» (pàg. 67) i digueu 
què en pensa, de la feina que ha de fer per guanyar-se la vida. 
 
11. Compareu aquesta concepció de la feina que acabeu de comentar amb els fragments 
següents, extrets de La pell de brau: 
 
 a) [...] i designem els uns i els altres amb els noms 
  -que escrivim amb una lletra clara i prou petita- 
  de justícia, i honestedat, i treball.  
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 b) Que Sepharad visqui eternament 
  en l'ordre i en la pau, en el treball, 
  en la difícil i merescuda 
  llibertat. 
 
 c) [...] edifica el lent temple 
  del teu treball, 
  alça la nova casa 
  en el solar 
  que designes amb el nom 
  de llibertat. 
 

Quin contingut semàntic diferent dóna l'autor als mots feina i treball?  
 
 
12. Llegiu la tercera estrofa del poema «Malalt» (pàg. 90) i el text que teniu a continuació, que 
pertany a la novel⋅la El doctor Rip. Escriviu un text comentant les característiques d'aquest 
tipus d'ensenyament que descriu l'autor i compareu-lo amb el que heu rebut vosaltres: 
 
 D'un coix ensenyament primari al grau de batxiller. Unes aules brutes i glacials al 

col⋅legi, unes aules glacials i brutes a l'Institut. Ens ensopíem, apreníem a repèl una 
profusió de matèries inútils que en dèiem assignatures, en uns llibres mal escrits, sense 
cap amenitat, avorridíssims. Recitàvem llistes de reis i batalles, i versots. Des 
d'aleshores, fins i tot els més il⋅lustres poemes em semblen -i potser no m'erro- aplecs 
de bestieses. 

 
 Cap rudiment de música, ni de grec, anglès, italià o alemany. Una embolicada 

geografia, una indigerible geologia, uns inservibles elements de física i química, 
fragmentàries classificacions de Linneu. Confegíem poca-soltes traduccions de llatí. En 
àlgebra, resolíem equacions amb l'ajut d'una taula de logaritmes, sense una precisa 
noció del que són una equació i un logaritme. Balbucejàvem un obligatori francès 
grotesc. Garbuix de religió, galimaties de psicologia, lògica i ètica. 

 
13. Espriu recorre molt sovint, en els seus poemes, a paraules com ara terra, aigua, mar, vent, 
aire, foc, flama... Aquestes paraules es poden relacionar amb la teoria filosòfica dels quatre 
elements (terra, aigua, foc i aire). Què explica aquesta teoria i quin és el seu origen?  
 
14. Llegiu els poemes següents: «Senyor de l'ombra» (pàg. 52), I (pàg. 73), XXX (pàg, 80) i 
«Indesinenter» (pàg. 110). Analitzeu el sentit que hi poden tenir els quatre elements. És el 
mateix que tenen en la teoria filosòfica? 
 
15. Feu un poema de quatre o cinc versos utilitzant aquests quatre elements o paraules que 
se'n derivin, com per exemple airejar, aigualir, foguerada, aterrar. 
 
16. Un altre tema filosòfic que també es reflecteix a l'obra d'Espriu és el de «la unitat dels 
contraris». Aquesta doctrina, propugnada per Heràclit -filòsof grec del segle VI aC- deia, per 
exemple: «Allò que resulta de dues coses oposades és la unitat i si la unitat es divideix 
apareixen els dos termes oposats. [...] La unitat no és una unitat idèntica, ni exclou la lluita, la 
discordança i l'oposició [...]. La unitat sorgeix de totes les coses oposades i de la unitat 
sorgeixen les coses oposades.»  
 
Llegiu les expressions següents en el context del poema corresponent i digueu si us sembla 
que estarien en la línia de la interpretació d'Heràclit o si, per contra, creieu que és diferent: 
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 - el meu maligne nombre se salva en la unitat (pàg. 39) 
 
 - salvo el meu maligne  
   nombre en la unitat.  
   Enllà de contraris  
   veig identitat (pàg. 80) 
 
 - «Diverses són les parles i diversos els homes,  
   i convindran molts noms a un sol amor.» (pàg. 126) 
 
 
17. Als llibres Cementiri de Sinera i Llibre de Sinera, Salvador Espriu descriu un paisatge 
clarament mediterrani i que identifica alguns pobles i ciutats de la nostra costa, no només pel 
lèxic, sinó també per les descripcions. Busqueu-ne algunes que s'hi puguin considerar, com 
per exemple: Pels rials baixa el carro (pàg. 19), i digueu per què les heu triades. 
 
18. Llegiu el llibre Cementiri de Sinera i destrieu els substantius que utilitza el poeta segons 
l'apartat al qual pertanyin dels que teniu al quadre de la pàgina següent: 
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 Fauna  Flora  Mar 

ocell 
 
 
 
 
 

fonollars barques 

 
19. Cap al final del poema «Potser cuinat amb un eco de Valle-Inclán» (pàg. 109) hi ha 
al⋅lusions a cançons infantils i burlesques. Aquest procediment de reelaboració a base de 
fragments de la tradició popular -molt utilitzat en tota la poesia culta de tot arreu- també el va 
fer servir Bartomeu Rosselló-Pòrcel, gran amic d'Espriu. Digueu quines són les al⋅lusions que 
hi ha en el poema d'Espriu, i en el de Rosselló-Pòrcel que teniu a continuació: 
 
   CANÇÓ DESPRÉS DE LA PLUJA 
 
   El vent juga amb el molí 
   i amb la rosa desclosa. 
        Matinet matí,  
   no ballis amb la calitja. 
 
   A l'escarabat bum bum 
     les ales li frisen. 
   Les flors de la perera 
      riuen i riuen. 
 
   Una mica de cel blau 
     una mica mica. 
   El núvol empeny el núvol 
      i llisca que llisca. 
 
   Qui puja la muntanya? 
   El caragol que treu banya. 
   El sol s'encén i s'apaga, 
   albó, romaní, argelaga. 
   El sol s'apaga i s'encén, 
   farigola romeguer. 
 
      El sol és aquí 
   entre la rosa i el molí. 
      Matinet matí, 
   les bruixes es pentinen. 
      El sol és aquí. 
   Ai! Que es menja la calitja! 
 
       Mallorca, 1935 
 
20. En aquest mateix poema d'Espriu hi ha una al⋅lusió a un fet molt important de la història 
d'Espanya. Quins versos el reflecteixen? En què va consistir aquest fet? 
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21. Assenyaleu si els personatges següents, relacionats amb l'obra de Salvador Espriu, són 
reals o literaris i, en aquest cas, si pertanyen a la tradició mitològica grecollatina, hebraica o a 
les literatures romàniques. Us pot ajudar la consulta de l'annex 3: 
 
   Literari  

Personatge Real Literatura 
romànica 

Mitologia greco-
llatina 

Mitologia 
hebraica 

Prometeu (pàg. 36)     

Cèrber (pàg. 36)     

Reina Esther (pàg. 38)     

Paolo (pàg. 45)     

Tobies (pàg. 47)     

Thànatos (pàg. 55)     

Teseu (pàg. 65)     

Salom (pàg. 69)     

Ariadna (pàg. 83)     

Llàtzer (pàg. 89)     

Miquel Torres i Ferrer (pàg. 101)     

Esperanceta Trinquis (pàg. 103)     

Valle-Inclán (pàg. 109)     

Melània (pàg. 114)     
 
22. Tota l'obra d'Espriu és plena de connotacions culturals de tot tipus, i aquest fet no fa res 
més que reflectir la gran quantitat de fonts que l'autor ha utilitzat en escriure la seva obra. Però 
aquestes referències, moltes vegades, són una simple al⋅lusió tan sintetitzada que ens podria 
passar per alt. Quan les descobrim, però, aquestes expressions són com una finestra que ens 
trasllada a una història coneguda, pròpia, com dèiem abans, de les més diverses fonts 
culturals. Fixeu-vos en els fragments que teniu reproduïts a continuació i esbrineu a què fan 
referència6: 

                     
    6Podeutrobar la solució d'aquestexercici en l'annex 1. 
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  - Les roques negres 
    m'atrauen a naufragi. 
    Captiu del càntic, el meu esforç inútil,  
    qui pot guiar-me a l'alba? (pàg. 24) 
 
  - Ara ballo amb dolor, perquè riguin les goles, 
    per obtenir l'aplaudiment dels mil lladrucs, 
    i em coronen amb un barret de cascavells. (pàg. 36) 
 
  - [...] Jo, solitari 
    llegidor de profètics  
    vols de falcons [...] (pàg. 49) 
 
  - Cansat de tants versos que no fan companyia 
    -els admirables versos de savis excel⋅lents- 
    i de mirar com passa l'emperador tot nu, 
    [...] (pàg. 68) 
 
  - [...] 
  en aquest nostre món sense demà 
    és molt difícil de guanyar-te el pa. (pàg. 94) 
 
  - Es decanta per l'entrada 
    de cavall sicilià. (pàg. 95) 
 
  - [...] 
  avui, enllà dels núvols, 
    senyora jana. 
    En un mànec d'escombra 
    emprèn el vol. (pàg. 101) 
 
  - [...] 
  i quan surt l'arcà major 
    que clou el joc, [...] (pàg. 148) 
 
  - Prou saps com passen pel forat  
    d'un ull d'agulla, ben untat,  
    a cor què vols, grassos camells  
    i el llarg ramat que put com ells. (pàg. 149) 
 
  - Compreu cara 
    la mort 
    d'un sol home: 
    trenta drings 
    ben comptats 
    de diners. (pàg. 151)  
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23. A quina llengua pertanyen aquestes paraules o expressions que apareixen en diferents 
poemes de l'autor? Proveu de traduir les que no siguin noms propis: 
 
 Salom    _____________________ 
 
 S. Chiara   _____________________ 
 Mrs. Death   _____________________ 
 
 Paolo    _____________________ 
 
 Laudes    _____________________ 
 
 I begyourpardon  _____________________  
 
 Mrs. Banks   _____________________  
 
 Pigs    _____________________ 
 
 Anno Domini   _____________________ 
 
 Florelle   _____________________  
 
 Indesinenter   _____________________ 
 
 Sepharad   _____________________ 
 
 Golah    _____________________ 
 
 El-Elohe-Israel   _____________________ 
 
 
24. Llegiu aquests dos textos que teniu a continuació. El primer és un fragment de la novel⋅la El 
doctor Rip, i el segon, paraules del mateix Espriu en una entrevista, reproduïda per Antoni 
Batista7: 
 

a) Sóc d'un país, agradi o no, bilingüe. Anomenaven «vernacle» l'idioma que parlo, i el 
mot era un insult deliberat. Havien escamotejat, esborrat, suprimit la meva llengua: en 
les relacions culturals i oficials no existia. L'altra, la de l'Estat, era mal assimilada, 
entrebancada per barbarismes i gal⋅licismes. L'ortografia equival a rentar-se la cara, i 
ho fèiem just fins a entrebadar-nos les parpelles. Com que no ens han deixat mai 
pensar en claredat, la sintaxi que manipulem és a la força engavanyada, laberíntica, 
uns xarboteigs. 

 
b) «Jo vaig reaccionar des del primer dia contra la intolerable arbitrarietat que suposa 

perseguir una llengua; va donar la casualitat que fos la meva, la catalana, però crec 
que hauria reaccionat de la mateixa manera contra la persecució de qualsevol altra 

 
    7BATISTA, Antoni. Op. cit. 
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llengua. Jo he estat durant molts anys el president d'aquesta associació internacional 
que es diu Associació en defensa de les Cultures i Llengües Amenaçades. Crec que no 
hi ha cap llengua que delinqueixi: no pot delinquir una llengua, una llengua està per 
damunt del bé i del mal. Per tant, la meva reacció no va ser sentimental, sinó que va 
ser intel⋅lectual i ètica, i aleshores jo vaig fer tot el que vaig poder per contribuir a salvar 
la llengua, de la qual cosa no em penedeixo gens. [...].» 

 
En el primer text, l'autor fa servir les paraules bilingüe i vernacle -que escriu entre cometes. 
Assegureu-vos que coneixeu bé el significat d'aquests termes i digueu amb quin sentit els 
utilitza Espriu en el text. Després busqueu informació concreta del que va representar aquesta 
persecució de què parla Espriu, que es refereix a l'època posterior a la Guerra Civil.  
 
25. Aquests textos deixen ben palesa la posició d'Espriu davant de la situació de la seva 
llengua i, en conseqüència, del seu poble. En el poema «El meu poble i jo» (pàg. 112-113), 
que Espriu dedica a Pompeu Fabra, sintetitza perfectament aquesta actitud. Quines idees va 
donant sobre la situació? Per què creieu que el dedica precisament a Pompeu Fabra, aquest 
poema? 
 
26. Aquest afany del poeta per «salvar els mots» és present constantment en la seva obra, 
sigui amb frases esporàdiques o amb poemes sencers. Llegiu ben detingudament el poema 
«Inici de càntic en el temple» (pàg. 112), que també podeu escoltar musicat per Raimon. L'any 
1939 va representar un tancament absolut a tots els signes d'identitat catalans. Quina situació 
es desprèn del que diu aquest poema, escrit el 1965? Ha canviat? Quin sentit tenen l'alba i la 
foscor? Com s'han produït els canvis, si n'hi ha hagut? 
 
27. El poema XLVI (pàg. 130-131) comença amb una afirmació molt rotunda. Hi estaríeu 
d'acord, amb aquesta afirmació? Creieu que el poeta ho diu en sentit figurat o en sentit literal? 
Podríeu trobar exemples històrics d'homes que hagin mort per un poble o de pobles que hagin 
mort per un home sol?  
 
28. En el mateix poema anterior, el poeta continua donant un consell a Sepharad. Quin és 
aquest consell? Relacioneu-ho també amb el contingut del poema XXX (pàg. 126). Creieu que 
la situació actual d'Espanya respon al desig manifestat per Espriu en aquests poemes?  
 
29. Quina importància li dóna Espriu a la llengua, en general, i quina actitud té respecte de les 
altres llengües que no són el català? Podeu consultar el material que trobareu en l'annex 2 del 
dossier. 
 
30. Totes aquestes expressions que teniu a continuació inclouen els termes paraula, mot, cant 
o càntic. Moltes fan referència a la llengua com a llegat històric i com a herència per al futur. 
Senyaleu quines són les expressions que tenen aquest sentit: 
 
 - clarosos noms que diuen els vells (pàg. 36) 
 - i els portava cristall i cremor de paraules (pàg. 36) 
 - He donat la meva vida a les paraules (pàg. 36) 
 - de les forques senyorials de la paraula, (pàg. 39) 
 - començarem a dir-nos, potser, velles paraules (pàg. 45) 
 - si recordo com lentament morien els jardins, les paraules. (pàg. 46) 
 - Per paraules amargues, (pàg. 47) 
 - Del mar han de salvar-me potser un vers, unes clares paraules, (pàg. 47) 
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 - amb paraules d'aquesta llengua morta: (pàg. 48) 
 - lluny, enllà de paraules amargues, (pàg. 60) 
 - ets sobtat presoner d'un vell cant. (pàg. 60) 
 - Amb paraules sempre noves vestia (pàg. 61) 
 - Et lamentes, quan t'és donat el càntic? (pàg. 62) 
 - la muda mort dels homes s'emporta el meu do de paraules: (pàg. 62) 
 - ara us diré, amb paraules ben clares, (pàg. 68) 
 - ni amb mots apresos al més savi lèxic, (pàg. 68) 
 - i crido amb antic mot el meu desig. (pàg. 69) 
 - unes poques, fràgils, clares paraules de cançó. (pàg. 74) 
 - A beure de la font de les meves paraules, (pàg. 77) 
 - Caves endins de les teves paraules: (pàg. 77) 
 - Plorem dintre teu, dins de les paraules, en cada una de les teves paraules, (pàg. 78) 
 - diuen les campanes paraules de mort. (pàg. 78) 
 - al cim més allunyat he dit paraules blanques. (pàg. 79) 
 - Amb llavis plens de sang dic glaçades paraules, (pàg. 79) 
 - paraules, destí, (pàg. 80) 
 - la pols dels mots, (pàg. 90) 
 - i t'oblides de la trista parla dels avantpassats, (pàg. 91) 
 - Però sap cançons suaus, paraules tendres. (pàg. 99) 
 - els càntics ja no s'entonaran (pàg. 124) 
 - Detestem els grans ventres, els grans mots, (pàg. 126) 
 - Diversos són els homes i diverses les parles, (pàg. 126) 
 - sopa de doctrina amb llardons de mots. (pàg. 130) 
 - la nostra llengua, el lent esguard damunt de cada cosa que he estimat! (pàg. 137) 
 - hem dit els mots que són la sang d'aquest vell poble que volem salvar. (pàg. 137) 
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VII. TALLER DE POESIA 



 
 

 
TALLER DE POESIA 
 
1. «Petita cançó de la teva mort» 
 
 a) El poema de la pàgina 30 tracta el mateix tema que la narració del mateix Espriu que 

teniu a continuació, amb una referència clara a la mare del seu amic mort. Compareu la 
narració amb el poema i assenyaleu tots els elements que es repeteixen: 

 
  Pluja de maig, brodada 
  En la mort de R. P. 
 
  La pluja ha vingut de llevant, dels balcons d'horta i vinya damunt l'aigua ampla, i 

de més enllà, de l'indret on l'olivera, terra endins, dóna senyoria a la glòria 
pressentida del mar. La pluja ha passat per damunt de la meva casa perduda, 
la casa dels morts del meu nom. Qui sap si ha trobat el vell roser ennegrit de 
l'eixida, el roser de la pell leprosa. Qui sap si haurà vist com els llessamins i la 
camèlia creixien a l'entorn de la palmera trista, costum dels meus ulls. Aquesta 
pluja ha argentat el trident del tritó del safareig, ha gotejat pels dits secrets de la 
molsa, prima veu. Ha dansat potser per les sales òrfenes de llums i de sedes, 
esgarrifada fina, tirànica de vidre. La pluja viatgera tresca després collades 
amunt i ha vingut, per tots els camins de la muntanya, fins al meu jardí dels 
avets, pobre encara de roses. Remor de cascavells d'aigua damunt el maig fred 
del jardí, damunt el teu silenci a la muntanya, mentre la teva mare broda i plora, 
plora per tu sota la pluja brodada, lluny, al carrer de l'Om o dels Oms, enllà de la 
mar, enllà del casal profanat dels meus morts.  

 
  B., 1938. 
 
 Salvador Espriu, Petites proses blanques 
 
 b) A partir del poema següent (XXVII de Llibre de Sinera), feu una narració a la manera 

de l'anterior, en la qual feu servir els fragments en negreta: 
 
  Aquesta tristesa, immensa, glaçadora, 
  que plana des de sempre damunt nostre, 
  fa que sentim proper l'acabament d'un món. 
 
  Però qui sap si algú, des del mar de naufragi 
  un dia guanyarà la clara riba 
  i ordenarà de nou el pas afermat 
  pels oberts i dreturers camins. 
 
  Aleshores serà potser comprès el cant 
  que s'elevà i amb molt dolor venia 
  del cor mateix d'aquesta nit. 
  
 
 c) Compareu aquests dos poemes, fets en memòria de la mort de Rosselló-Pòrcel: «En 

la teva mort» (pàg. 29) i «Nènia», fet 30 anys després (pàg. 98). Quin to us sembla que 
tenen (elegíac, líric, tràgic...)? Quins sentiments s'hi endevinen? Són semblants? En 
què? 

2. «Cançons de la roda del temps» (pàg. 57-64) 
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 a)  

 
 
 Aquest dibuix és una representació gràfica de la «roda» del temps. Són tres cercles 

concèntrics dividits en sectors, que responen a diverses maneres de distribuir les hores 
d'un dia sencer: a l'antic Egipte, a la vida monàstica i a la que fa Espriu amb els 
poemes de les «Cançons de la roda del temps», que és una barreja de les dues 
anteriors. Mireu d'emplenar cadascun dels diferents sectors amb els termes que us 
donem a continuació, fent que quedin ordenats temporalment i també els uns respecte 
dels altres: 

 
  Les hores canòniques 
 
   Matines 
   Laudes 
   Prima 
   Tèrcia 
   Sexta 
   Nona 
   Vespres 
   Completes 
 
  El cicle navegatori de Ra  
 
   diürn 
   nocturn 
  
  Cançons de la roda del temps 
 
  (Busqueu-ne els títols) 
 b) Escolteu les «Cançons de la roda del temps», cantades per Raimon. Aneu-les 
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seguint amb el text i aneu-vos fixant en el contingut i en el tipus de música que fa servir 
el cantant per a cadascuna. 

 
 c) Ara llegiu atentament aquest conjunt de dotze poemes, que constitueixen un cicle 

complet i tancat. Penseu i comenteu quines d'aquestes interpretacions que teniu a 
continuació s'adiuen més amb el contingut global d'aquests poemes: 

 
 1. Representen una simple descripció del pas d'un dia? 
 2. S'hi pot trobar el tòpic literari del carpe diem? 
 3. Expressen un constant caminar cap a la mort? 
 4. Representen les diferents etapes de la vida d'una persona (des del 

naixement fins a la mort)? 
 5. S'hi endevina una visió tràgica de la vida? O una reflexió serena i tranquil⋅la 

de l'existència? 
 6. Hi ha una nostàlgia del passat? Viu dels records, el poeta? 
 7. Hi trobeu una impossibilitat de la persona per controlar el seu destí? 
 8. El poeta se sent com un guia o un cabdill dels altres? O és com un més? 
 9. Quines sensacions us transmet la versió musicada per Raimon d'aquests 

poemes? 
  - tragèdia 
  - serenitat 
  - indiferència 
  - excitació 
  - tranquil⋅litat 
  - duresa 
  - alegria 
  - ... 

 
3. «Knowles, el penjat, s'ho mira a cinc pams de la branca» (pàg. 66)  
 
 a) Llegiu atentament aquest poema i qualifiqueu-lo d'irònic, cínic o sarcàstic, segons el 

significat precís de cadascun d'aquests adjectius. Argumenteu la tria que hàgiu fet. 
 
 b) Busqueu un fragment que us sembli irònic, un de cínic i un de sarcàstic en el llibre 

Les cançons d'Ariadna.   
 
 c) El tema del penjat (o de les forques) el trobareu més d'una vegada. Per exemple: 

«Les paraules són / forques d'on a trossos / penjo la raó.»; «Ara em despengen uns 
dits piadosos / de les forques senyorials de la paraula, / [...]». Poseu-vos per parelles i 
jugueu al penjat amb les paraules següents, totes extretes de l'antologia. Aprofiteu per 
buscar-ne el significat en el diccionari, si no les coneixeu: 

 
  afalac     brontosaures     
  espellifat    espinguet  
  estossinar    filagarses       
  guspires    malvestats       
  percudir    escarritxar      
  assedegats    bellugueig       
  esglaiadora    regalimoses      
4. «Resfà» (pàg. 87) 
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 a) Aquest poema està encapçalat per una numeració (2S 21:1-14) que normalment es 
fa servir per citar fragments de la Bíblia -sigles que corresponen al llibre concret (2S: 
«Segon llibre de Samuel»); número del capítol (21) i números dels versets (de l'1 al 
14)-. Localitzeu en una Bíblia o a biblija.net els fragments que corresponen a les 
numeracions següents: Ne 6:1, Mt 8:28-34, Mc 5:16-17 i Lc 8:37-39, i llegiu-los. 

 
 b) Després d'haver llegit aquests fragments, expliqueu qui són Sanabal⋅lat, Gòsem i 

Tobies (del poema «El governador» de la pàgina 47). I també expliqueu per què es 
lamentaven els gadarens (poema «No t'he de donar accés al meu secret», pàg. 55). 

 
 c) A continuació teniu la «Història de Resfà» tal com s'explica en la Bíblia. Llegiu-la 

amb atenció i, després, relacioneu el text narratiu amb el poema del mateix nom (en el 
text narratiu teniu subratllats els fragments que es recullen més directament en el 
poema): 

 
 
 HISTÒRIA DE RESFÀ 
 
  21 Extinció de la família de Saül.- 1 En temps de David, hi hagué una fam 

que durà tres anys seguits. David va demanar-ne la causa a Jahvè, i Jahvè li va 
respondre: «És la sang que pesa sobre Saül i sobre la seva família, perquè va 
fer morir els gabaonites». 2 Llavors el rei va fer cridar els gabaonites. Els 
gabaonites no eren fills d'Israel, sinó una resta dels amorreus. Els israelites 
s'havien compromès amb ells per jurament, però Saül, endut del zel a favor 
d'Israel i de Judà, havia fet els possibles per exterminar-los. 3 David, doncs, va 
preguntar als gabaonites: «Què puc fer per vosaltres? Quina satisfacció he de 
donar-vos perquè beneïu l'heretat de Jahvé?» 4 Els gabaonites respongueren: 
«Per a nosaltres, no és qüestió d'or ni de diners la reclamació que fem contra 
Saül i contra la seva família, com tampoc no és qüestió de fer morir ningú a 
Israel». Els va dir: «Faré per vosaltres el que vulgueu». 5 Ells digueren al rei: 
«Que ens donin set dels fills de l'home que intentava d'exterminar-nos i que feia 
els possibles perquè no quedés ningú de nosaltres en tot el territori d'Israel, 6 i 
nosaltres els penjarem davant Jahvé, a la muntanya de Jahvé». El rei va dir: 
«Us els donaré». 7 Però David s'apiadà de Meribaal, fill de Jonatàs, fill de Saül, 
a causa del jurament fet en nom de Jahvé que hi havia entre ells, entre David i 
Jonatàs, fill de Saül. 8 El rei prengué els dos fills que Resfà, filla d'Aià, havia 
donat a Saül, Armoní i Meribaal, i els cinc fills que Merob, filla de Saül, havia 
donat a Adriel, fill de Berzel⋅lai, de Mehulà, 9 i els posà a les mans dels 
gabaonites. Aquests els penjaren en aquella muntanya, davant Jahvé, i tots set 
van morir plegats. Els van matar els primers dies de la sega, al començament 
de la sega de l'ordi. 

 
  Sepultura de Saül i dels seus fills.- 10 Aleshores Resfà, filla d'Aià, prengué un 

sac i l'estengué per estar-s'hi sobre la roca, des del començament de la collita 
de l'ordi fins que l'aigua del cel s'escampà sobre ells. Així no va permetre que 
cap ocellot s'hi acostés durant el dia, ni cap bèstia ferotge durant la nit.

 
  11 Quan David va saber el que Resfà, filla d'Aià, concubina de Saül, havia fet, 12 

va anar a recollir els ossos de Saül i del seu fill Jonatàs prop dels ciutadans de 
Jabés de Galaad, que els havien robats de la plaça de Bet-San, on els filisteus 
els havien penjats el dia que van derrotar Saül a Gelboè. 13 Va retirar, doncs, 

http://www.biblija.net/
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d'allí els ossos de Saül i els ossos dels seu fill Jonatàs. També va fer recollir els 
ossos dels penjats, 14 i va fer enterrar els ossos de Saül i del seu fill Jonatàs 
amb els ossos dels penjats, al país de Benjamí, a Selà, a la sepultura de Quis, 
el seu pare. Van executar tot el que el rei havia ordenat, i després d'això Déu es 
va mostrar favorable al país. 

 
 La Bíblia, 2S 21:1-14 
 
 
 Text narratiu      Poema 
 
 els dos fills de Resfà 
 els cinc fills de Merob     ___________________________ 
 
 els penjaren en aquella muntanya   ___________________________ 
 
 Resfà [...] fins que l'aigua del 
 cel s'escampà sobre ells    ___________________________ 
 
 no va permetre que cap ocellot 
 [...] durant la nit     ___________________________ 
 
 Van executar tot el que 
 el rei havia ordenat     ___________________________ 
 
 Déu es va mostrar 
 favorable al país     ___________________________ 
 
 sang que pesa sobre Saül 
 i sobre la seva família     ___________________________ 
 
5. «Auca tràgica i mort del Plem» (pàg. 105) 
  
 a) Llegiu atentament aquest poema. Veureu que consisteix en una narració dins d'una 

altra narració. Destrieu l'una i l'altra, tot fent un resum i dient quins són els personatges 
de cadascuna.  

 
 b) A partir de quins trets lingüístics i d'ambientació podem deduir que una de les 

narracions es dirigeix directament a un públic que escolta? Assenyaleu-los. 
 
 c) Analitzeu la mètrica i la rima d'aquest poema. A quin tipus de composició estròfica 

respon? S'adequa amb el tipus d'història que s'explica?  
 
 d) Mireu d'aplicar-hi una melodia coneguda per poder-lo cantar. Proveu, per exemple, 

aquestes tres: «La vall del riu vermell», «La cançó del lladre» i «L'estaca», de Lluís 
Llach. Només n'hi ha una que hi encaixi del tot. Quina és? Per què no hi van bé, les 
altres dues? Expliqueu-ho en cada cas. 

 
 e) Espriu fa servir la paraula auca per titular aquest poema. Digueu quines 

característiques té una auca i si el poema en presenta alguna. Quines? 
 
6. «L'onze de setembre de 1714» 
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 a) L'onze de setembre és una data molt important per a la història de Catalunya. 

Salvador Espriu li dedica un poema (pàg. 110). Expliqueu per quin motiu és important 
aquesta data i digueu, després de cercar la informació adequada, quina relació hi ha 
entre el títol del poema i la data en què sembla que Espriu el va escriure. 

 
 b) Digueu si trobeu alguna relació entre el poema i el que va passar l'onze de setembre 

de 1714.  
 
 c) Escriviu un poema de sis o set versos sobre l'onze de setembre utilitzant les 

paraules següents que també fa servir Espriu: honor, desesperança, demà, dreçats, 
mort i llavor. 

 
   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
  
7. Bruegel és un pintor del segle XVI que va impressionar molt Espriu quan va veure els seus 
quadres a Viena. Observeu atentament aquesta reproducció del quadre La paràbola dels cecs. 
El pintor s'ha basat en un passatge bíblic (Mt 15:14), com també fa Espriu moltes vegades. 
Feu-ne una breu descripció o comentari dient quins personatges s'hi veuen, quines 
característiques tenen, quina sensació us provoca, etc. 
 
 

 
 



 

80 
 

8. En el poema XLI de La pell de brau, Espriu escriu una estrofa (pàg. 130) en què podem 
endevinar una clara referència al mateix quadre que heu observat abans. Digueu quina és 
aquesta estrofa i compareu-la amb el quadre i amb la vostra pròpia descripció. 
 
9. Sobre aquesta mateixa idea, Espriu va escriure una composició estròfica que rep el nom 
d'haiku, la qual forma part d'un conjunt de quaranta poemes d'aquest tipus titulat Per al llibre de 
salms d'aquests vells cecs: 
 
   Qui fa de guia 
   és el més cec. Alçàvem 
   al sol les nines. 
 
Com veieu, aquesta composició, d'origen japonès, té l'estructura de tres versos, de 5, 7 i 5 
síl⋅labes, i és una tanka abreujada. Esbrineu què és una tanka i feu-ne una a partir de l'haiku 
anterior. 
 
10. Torneu a llegir l'estrofa sisena del poema XLI de la pàgina 129, i aneu canviant tot allò que 
cregueu necessari per donar-li un sentit èpic i victoriós, en comptes del to dramàtic que té 
l'estrofa original: 
 
  Els cecs avançaven, pel més orb guiats, 
  dret a les cingleres de la crueltat. 
  Com deturaríem passos vacil⋅lants, 
  quan els pensa lliures de caure en el mal 
  la blancor parada d'aquest fix esguard? 
  Mentre rodolaven esgarips d'esglai,  
  una nova fila camina palpant  
  l'eterna tenebra que l'engolirà. 
  
 
  Els savis avançaven, pel més llest guiats, 
 
  dret cap als cimals de la llibertat. 
 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
 
11. Feu una anàlisi sensorial del poema del poema XXIV, de la pàgina 140. Anoteu sensacions 
tèrmiques, tàctils (textures), olfactives, auditives, visuals (llum i color)... 
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ANNEX 1. Solucions 
 
1. Solució de l'exercici 22 de l'apartat VI 
 
 - Les roques [...]  a l'alba? (pàg. 24)  
  Al⋅lusió a Ulisses, nàufrag, escoltant el cant de les sirenes. 
 
 - Ara ballo [...] amb un barret de cascavells. (pàg. 36)  
  S'al⋅ludeix a un bufó de l'època medieval. 
 
 - [...] Jo, solitari [...] de falcons [...] (pàg. 49)  
El vol de falcons s'ha considerat, històricament, com a mitjà d'endevinar el futur. 
 
 - Cansat de tants [...] tot nu. (pàg. 68)  
  Al⋅lusió al conte popular El vestit nou de l'emperador. 
 
 - [...] en aquest nostre [...] guanyar-te el pa. (pàg. 94)  
Al⋅lusió a les paraules bíbliques pronunciades per Jahvé en l'expulsió d'Adam i Eva del 

Paradís. 
 
 - Es decanta [...] sicilià. (pàg. 95)  
  Al⋅lusió una jugada d'escacs. 
 
 - [...] avui, enllà [...] emprèn el vol. (pàg. 101)  
  Al⋅lusió a una bruixa. 
 
 - [...] i quan surt [...] el joc, [...] (pàg. 148)  
  L'arcà major és una carta del tarot. 
 
 - Prou saps [...] put com ells. (pàg. 149)  
Al⋅lusió a la paràbola de l'Evangeli que diu que és més fàcil que un camell passi pel forat d'una 

agulla que no pas que un ric entri al regne del cel. 
 
 - Compreu cara [...] de diners. (pàg. 151)  
  Al⋅lusió a la traïció de Judes. 
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2. Una solució a l'exercici 9 de l'apartat IV 

  Afixos

 Paraula 
 derivada 

 Pàg.  Paraula 
 primitiva 

 a-... -ar  -ós, -osa  -ejar  en(m)-... -ar(ir)  -al 

enyorosos      30  enyor  x 

clarosos      36  clar  x 

entenebrats      48  tenebra  x 

envilit      48  vil  x 

orsejar      60  orsa  x 

emmalaltit      67  malalt  x 

fangós       73  fang  x

cimals       77  cim  x

sorral        78  sorra  x

verdejar      79  verd  x 

atalaiar       87  talaia  x

abrinar-se      90  bri  x 

espectral        91  espectre  x

augurals       95  auguri  x

senyorejada       97  senyor  x 

engavanyar      109  gavany  x 

llotoses      110  llot   x 



 

 

89 

regalimoses      115  regalim  x 

famejar      130  fam  x 

fornal       137  forn  x

embastardida       138  bastard  x 

olioses       141  oli  x

botxinejar       148  botxí  x

cruejant       148  cru  x 

trossejat      148  tros  x 

adollar       149  doll  x

llardosos      152  llard  x 
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ANNEX 2.Documents per al debat 
 
Mostra de textos que poden ésser útils per treballar l'apartat VI, especialment els exercicis que 
van del 25 al 29 (que tracten del tema de la llengua): 
 
1. Article «Una nació sense estat, un poble sense llengua?», de Joan A. Argente, Jordi 
Castellanos, Manuel Jorba, Joaquim Molas, Josep Murgades, Josep M. Nadal i Enric Sullà. 
Publicat a Els Marges, núm. 15, l'any 1979. En reproduïm un fragment: 
 

La situació de conjunt de la llengua catalana resulta, de molt, força més 
precària i inquietant avui dia que no pas durant el transcurs dels decennis 
immediatament anteriors. 
Aquesta paradoxa implacablement real i tràgica neix del fet que, en 
l’actualitat, la societat viu en una estructura estatal que aspira a equiparar-
se a la vigent dins les democràcies burgeses occidentals i compta, alhora, 
amb uns organismes institucionals teòricament representatius –entre els 
quals de moment una delegació governamental relativament autònoma–, 
mentre que, tot al llarg de vora els quaranta anys precedents, en canvi, 
aquesta societat va veure’s sotmesa a una dictadura que fixava entre els 
seus objectius primordials l’exterminació, mitjançant la repressió més brutal 
i directa –al començament– o mitjançant l’ofec i l’alienació sistemàtica –en 
les èpoques posteriors–, de qualsevol vestigi de la llengua, la cultura i la 
consciència nacional de Catalunya. 

 
2. Opuscle Meditació ignasiana sobre la normalització lingüística, de Modest Prats (edició de 
Caixa de Barcelona, 1989). En reproduïm alguns fragments: 
 

Sé molt bé que provocaré una irritació incontrolable en més 
d’un si començo afirmant que mai —mai!— no havíem 
viscut una situació tan greu o un perill tan imminent 
d’extició. 
 

[...] 
 
Tots, malgrat reconèixer-ne les limitacions, valorem la 
presència del català a les escoles. Sembla que d’aquí a uns 
pocs anys haurem superat aquell ignominiós analfabetisme 
de la pròpia llengua a què foren condemnades generacions i 
generacions de catalans. No vull entrar ara a discutir la 
qualitat d’aquest ensenyament, només desitjo fer notar que 
gairebé tothom està d’acord a assegurar que no ha pas 
correspost a aquest argument de l’aprenentatge escolar del 
català una difusió proporcionada del seu ús. Considero que 
no són gratuïtament alarmistes les veus que parlen d’un 
procés de llatinització en el qual hauríem entrat d’una 
forma, potser, irreversible. Explico el sentit d’aquesta 
expressió. Qualsevol estudiós de la història de les llengües 
romàniques sap bé que els qui van convertir el llatí en una 
llengua morta foren precisament els qui més l’estimaven: 
els qui en feren una llengua escolar, com més diferenciada 
millor de la usual en la vida quotidiana. D’aquí —ho sé molt 
bé— alguns en dedueixen, amb una simplicitat esfereïdora, 
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la necessitat d’acomodar la llengua estàndard culta, sense 
més ni més, a la llengua que parla la gent. 

 
3. La fitxa policíaca de Salvador Espriu (inclosa en SALVADOR ESPRIU: itinerari personal, 
d'Antoni Batista (1985): 
 

LA FITXA POLICÍACA DE SALVADOR ESPRIU 

 La fitxa policíaca de Salvador Espriu ja no és als arxius 
centrals de la Direcció Superior de Policia de Barcelona —allà, 
anecdòticament, hi ha un altre Salvador Espriu—, sinó que és a 
l’arxiu de la Brigada d’Informació, antiga Brigada Social. Consta 
d’una cinquantena de papers groguencs pel temps, quartilles o 
folis doblegats, en un dels quals hi ha enganxada una fotografia 
probablement feta després de la caputxinada, quan va anar a 
declarar a aquelles dependències. 
 En una part important dels documents, el segon cognom de 
Salvador Espriu està incorrectament escrit; hi diu Castells per 
comptes de Castelló. La majoria dels informes policíacs fan 
referència a diversos actes, llevat de tres còpies de resum de la 
seva biografia i antecedents i alguna actuació puntual de la 
policia, com intervenir-li el telèfon i la correspondència i trametre 
a Madrid els seus antecedents de cara al lliurament del passaport. 
Referim la part més significativa de les notes de la Brigada 
Social; no per ordre cronològic, sinó tal com estaven ordenades 
quan vam poder-hi accedir (6 de març de 1985). 

 Agost de 1970. «100.000 pesetas de multa por assistir a un 
acto interno de la Universidad Catalana de Verano de la que era 
presidente.». La multa va ser imposada pel «Consejo de Ministros 
del 11 de marzo de 1976». 
 Sense precisar data. «Nota  sobre la Ronda de mar a 
Cinera[sic] dela que es autor.» 
 1964. Informe. Consultats els veïns, el funcionari conclou que 
«observa buena conducta moral, pública y privada. Goza   de gran 
prestigio entre elementos catalanistas. Siempre se ha manifestado 
como catalanista progressista, atacando al régimen. Coza de 
especial prestigio por su libroLa pell de brau (La piel de toro), en 
que se vierten conceptos injuriosos contra el régimen». 
 Sense precisar data. «Es presidente de la Asociaciación 
Internacional en Defensa de las Lenguas Amenazadas.» 
 4 d’agost de 1964. Atenció a la correspondència en general i 
«se le abrirá la correspondència exterior». 
 16 de març de 1963. «Recitado  a alumnos de la Escuela de 
Arte Dramático Adrià Gual de La pell de brau en la Cúpula del 
Coliseo.» 
 16 d’octubre de 1961. Informe. «En marzo de 1960 dio 
conferencias a estudiantes de Barcelona en las que habló 
descaradamente en contra del régimen.» «Es autor del libro La 
pell de brau, el cual está agotado. Se adjunta ejemplar de la 
revista Horitzons, editado en México, en la pàgina 45 del cual 
aparece un articulo firmado por Raón Roig.» «Habia pertenecido 
al Bloc d’Estudiants Catalanistes.» 
 1971. «Se pide el premio Nobel desde sectores catalanistes. 
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En 1968 no lo aceptó.» 
 1972. «Libro de Maria Aurèlia Capmany, editado por 
Dopesa.» 
 20 de maig de 1965. «Conferencia de José María Castellet 
Díez de Cossío sobre Salvador Espriu en el Palacio de la 
Música.» «Hablan en catalán.» 
 1975. Sol·licita el passaport. Informe. «Dicen que observa 
buena conducta y es considerado catalanista.» «Asistió a la 
llamada Asamblea Constituyente del Sindicato Democrático de 
Estudiantes de Barcelona, donde formó parte de la presidència.» 
«Firmó la carta dirigida al Ministro de Información y Turismo.» 
«Goza de gran prestigio en medios catalanistes.» «NO existe 
inconveniente en que se le conceda el pasaporte que solicita.» 
 Sense precisar data. «Se le concede el premio de honor de las 
letras catalanas.» 
 11 de maig de 1968. «Se cita en informe de problemas 
desencadenados en relación al segundo aniversario de la llamada 
Asamblea Constituyente del Sindicato Democrático de 
Estudiantes de la Universidad de Barcelona.» 
 Agost de 1970. «Asiste a la Universitat Catalana de Verano 
de Prada de Conflent (Francia).» 
 26 d’abril de 1970. «Asiste al Primer Festival de Poesía 
Catalana.» 
 25 de març de 1968. «Organzador y coordinador del 
homenaje a la obra de Pompeyo Fabra en el teatro Zorrilla de 
Badalona.» 
 18 de febrer de 1966. «Conferencia de Antonio Comas Pujol 
sobre la obra de Salvador Espriu Castells en el Aula Magna de la 
universidad.» «Estállena.» 
 14 de març de 1966 «Persona de ideas marcadamente 
catalanistas.» 

 
4. Fragments de documents policíacs reproduïts en l'àlbum discogràfic Raimon. Totes les 
cançons (1980): 
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ANNEX 3. Glossari 
 
Creiem que pot ser molt útil per treballar alguns dels exercicis, ja que recull noms propis de 
llocs, de persones i altres noms característics de la poesia d'Espriu. 
 
Agur(pàg. 68): Personatge bíblic («Proverbis», 30:1-4). 
 
Altíssim (pàg. 105): Superlatiu que al⋅ludeix a Déu. Espriu el fa servir molt sovint en la seva 

obra. 
 
Aranguren, José Luis López (pàg. 92): (Ávila, 1909) Filòsof i escriptor castellà. Doctor en 

Filosofia i llicenciat en Dret. Fou un dels capdavanters de la renovació cristiana 
a la Península.  

 
Ariadna (pàg. 85): Personatge que pertany a la mitologia grega. Filla de Minos, rei de Creta, 

es va enamorar de Teseu i el va ajudar a vèncer el Minotaure. Però ell la va 
abandonar a l'illa de Naxos.   

 
Batxanó(pàg. 115): Personatge d'un poema d'Espriu, que utilitza el caló. 
 
Carles Tercer (pàg. 105): (Madrid 1716-1788) Rei d'Espanya. 
 
Cèrber (pàg. 36): Gos fabulós de la mitologia grega, representat amb tres caps i cua de drac i 

serps entortolligades al voltant del cos, que guardava l'entrada de l'Hades (el 
món dels morts). També l'utilitzà Dant a La Divina Comèdia, on vigilava els 
condemnats que s'arrossegaven pel llot pestilent del tercer cercle de l'infern. 

 
Ciutat de Ctesifon (pàg. 114): Capital de l'imperi dels parts, prop de l'actual Bagdad. 
 
Collsacreu (pàg. 105): Depressió de la Serralada Litoral catalana, que uneix els massissos del 

Montnegre i del Corredor, en un dels indrets on la serralada és més pròxima a 
la costa. És termenal dels municipis de Vallgorguina i d'Arenys de Munt, i hi 
passa la carretera de Sant Celoni a Arenys de Mar. 

 
Corea (pàg. 99): Península de l'Àsia oriental, que està dividida en dos estats. 
 
El Crist del Calvari (pàg. 105): Imatge que hi ha a l'ermita del Crist de Montcalvari, situada 

davant del port d'Arenys de Mar. 
 
Esperanceta Trinquis (pàg. 103): Personatge popular d'Arenys de Mar, que Espriu recorda  

en la narració «Glòria i caiguda d'Esperança Trinquis». Després, a partir de la 
narració, n'escriu el poema que hi ha a l'antologia. 

 
Esther, reina (pàg. 38): Heroïna jueva, personatge principal del llibre bíblic del mateix nom. 

Esposada pel rei persa Assuer, aconseguí de salvar la vida dels seus 
correligionaris i de frustrar els plans d'extermini del primer ministre Aman, i féu 
girar la voluntat reial contra els perseguidors dels jueus. 

 
Fabra, Pompeu (pàg. 112): (Gràcia, Barcelona 1868- Prada, Conflent 1948) Gramàtic i 
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lexicògraf. Autor de la Gramàtica catalana (1918) i del Diccionari general de la 
llengua catalana (1932), és considerat com l'ordenador de la llengua catalana 
moderna. 

 
Gadara (pàg. 55): Antiga població de Palestina, al sud-est del llac de Tiberíades i a l'est del riu 

Jordà. Esmentada a la Bíblia, fou conquerida el 218 aC per AntíocIII el Gran. 
Pertangué, a partir del 30 aC, al regne d'Herodes el Gran. 

 
Goethe, Johann Wolfgang (pàg. 57): (Frankfurt 1749 -Weimar 1832) Pensador i literat 

alemany. Vinculat al moviment SturmundDrang, Goethe representa un pont 
entre la Il⋅lustració i el Romanticisme. El seu pensament reflecteix 
magistralment la inquietud del seu temps davant la irrupció indefectible d'una 
nova època.  

 
Golah (pàg. 124): Paraula hebraica que al⋅ludeix a la dispersió dels jueus per diverses 

contrades del món, a causa de les successives deportacions i de la destrucció 
de Jerusalem. 

 
Gòsem (pàg. 47): Personatge bíblic («Nehemies» 6, 1). Àrab enemic del poble jueu que, 

juntament amb Sanabal⋅lat i Tobies, vigilava les muralles de Jerusalem. 
 
Iang-Tsé (pàg. 98): Riu de la Xina, el més llarg del país i d'Àsia, i un dels més importants del 

món per la seva longitud (5.800 km). 
 
Infants Escrofulosos (pàg. 95): Institució que tenia cura dels infants que pateixen escròfula 

(malaltia pròpia dels infants i adolescents), caracteritzada per lesions cutànies i 
sovint per lesions tuberculoses de localització ganglionar, òssia o articular. 

 
Israel (pàg. 128): A la Bíblia, apel⋅latiu de Jacob, que dóna nom al poble d'Israel. Actualment 

estat de l'Àsia occidental enclavat essencialment a l'antiga Palestina. 
 
Istanbul (pàg. 94): Ciutat de Turquia, la més gran d'aquest estat. N'és el centre cultural i 

comercial, i té el port més important. 
 
Jamaica (pàg. 101): Illa que pertany a les Grans Antilles, al sud de Cuba. 
 
Jerusalem (pàg. 48): Ciutat de Palestina. Conquerida per David, rei de Judà i d'Israel, fou 

convertida en capital del seu regne (cap a l'any 1000 aC) i hi fou traslladada 
l'arca de l'aliança, cosa que la convertí en ciutat santa. Salomó hi bastí el 
temple, que havia de ser el centre de la vida religiosa del poble jueu i l'objecte 
de les aspiracions i el símbol del retorn durant l'exili. 

 
Knowless (pàg. 66): Personatge imaginari. El seu nom, en anglès, vol dir 'el que no sap res' i 

recorda la paraula catalana neula, que vol dir 'mancat de talent'. 
 
La Verge del Remei (pàg. 105): Imatge venerada a l'ermita de la Mare de Déu del Remei, que 

es troba entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. 
 
Laberint (pàg. 71): Pertany a la mitologia grega. Nom que rep el palau intricat que va fer 

construir Minos per amagar-hi el Minotaure. 
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Lavínia (pàg. 111): Personatge de la mitologia llatina. Segons l'Eneida, filla del rei Llatí. 

Casada amb Enees, aquest donà el seu nom a la ciutat que fundà, prop del 
mar, a la costa del Laci. Salvador Espriu fa servir aquest nom per referir-se a 
Barcelona. 

 
Liverpool (pàg. 101): Ciutat d'Anglaterra, segon port de la Gran Bretanya.  
 
Llàtzer (pàg. 88): Personatge evangèlic, amic de Jesús. L'Evangeli de Joan explica que Jesús 

el va ressuscitar.  
 
Mal Temps (pàg. 92): Turó que limita Arenys de Mar pel cantó de llevant: un pujol gros el cim 

del qual presenta una curvatura suau, que queda tallat, a la banda de mar, per 
un gran espadat granític, alçat sobre el port. Antigament era una muntanya 
pelada, sense arbres, plena de mates, canyars i atzavares. Posteriorment s'hi 
van plantar alguns garrofers. A l'apropament d'Espriu al Mal Temps hi ha 
contribuït sens dubte la circumstància que el puig sigui el teló de fons del seu 
carrer, l'escenari del record de molts jocs d'infant, i que la part cimera del 
promontori es vegi des de casa seva. 

 
Maria del Roser (pàg. 105): Personatge espriuà del poema «Auca tràgica i mort del Plem». 
 
Melània (pàg. 114): Amàlia Tineo, companya de facultat del poeta. És una de les poquíssimes 

persones que comparteixen el dolor i els records del jo poètic del Caminant. 
Supervivent com ell mateix d'un món destruït, fou companya del poeta 
Rosselló-Pòrcel i amiga fidel fins a la mort del mateix Espriu. 

 
Minotaure (pàg. 65): Personatge de la mitologia grega. Monstre mític de cos humà i cap de 

toro. Nascut de la unió de Pasífae, muller de Minos, amb el toro que el déu 
Posidó, a precs del rei, li havia enviat. Horroritzat per l'existència d'un tal 
monstre, Minos féu construir el laberint i l'hi empresonà, oferint-li cada nou 
anys, com a tribut expiatori, set donzelles i set joves atenesos, fins que Teseu, 
ajudat per Ariadna, li donà mort i, d'aquesta manera, alliberà Atenes. 

 
Muntala, àvia (pàg. 22): Nom que Salvador Espriu dóna al Montalt -turons de la Serralada  
 Litoral al terme d'Arenys de Munt-, personificant-lo.  
 
Nènia (pàg. 98): Cant funeral romà, mescla de lamentació i de pregària per un difunt, que, 

segons un ús antiquíssim, entonaven les dones preficae (les ploradores) que 
acompanyaven el fèretre, amb uns esquemes fixos i amb acompanyament de 
flauta. Gradualment anà sent substituïda per la laudatio. 

 
Neua (pàg. 105): Personatge espriuà que sempre que apareix en l'obra d'Espriu va 

acompanyada de l'Altíssim. 
 
Ostelindeta (pàg. 115): Personatge d'un poema d'Espriu que utilitza el caló. 
 
Paolo (pàg. 45): Personatge de La Divina Comèdia, de Dant. És el personatge masculí de la 

història dels amants de Rimini, Francesca i Paolo, els quals van pagar amb la 
mort la culpa d'adulteri. 
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Plem (pàg. 105): Bandoler llegendari.  
 
Plymouth (pàg. 101): Ciutat de Cornualla (Gran Bretanya). És nus de comunicacions 

marítimes, terrestres i aèries. 
 
Prometeu (pàg. 36): Personatge de la mitologia grega. Fou encadenat per Zeus a una roca del 

Caucàs, com a càstig per haver ensenyat als homes a utilitzar els sentits, a 
observar els fenòmens de la natura, a utilitzar la força dels animals, etc. Una 
àliga se li menjava el fetge cada nit, i cada dia li tornava a créixer. Hèrcules se'n 
compadí i el va alliberar.  

 
Raimon (pàg. 112): Pseudònim artístic de Ramon Pelegero i Sanchis (Xàtiva 1940). Cantant i 

poeta que, a més de cantar les cançons que ell mateix componia, ha musicat 
poemes d'altres autors, entre els quals destaquen Ausiàs Marc i Salvador 
Espriu. D'aquest últim va musicar 21 poemes i hi va mantenir una relació 
personal. 

 
Resfà (pàg. 87): (o Rispà). Personatge bíblic femení. Va vetllar els cadàvers dels seus dos fills, 

condemnats a la forca, mentre no els hi deixaven enterrar. Al poble d'Israel (i a 
altres cultures antigues) no enterrar els morts era una maledicció. 

 
Rial (pàg. 19): Torrentera petita que, generalment, recull les aigües dels flancs del vessant per 

portar-les fins a la riera. Molts rials, però, desemboquen en altres rials, formant 
una xarxa que s'estén als peus del turonets. També n'hi ha que van a parar 
directament al mar. És un dels accidents geogràfics més propis del Maresme.  

 
Rosselló-Pòrcel, Bartomeu (pàg. 98): (Ciutat de Mallorca 1913 - El Brull, Osona 1938) 

Company de facultat i gran amic de Salvador Espriu. Poeta com ell i mort 
prematurament en plena joventut. Salvador Espriu li dedicà part de la seva 
obra. 

 
Rubió, Dr. Jordi (pàg. 110): (Barcelona 1887-1982) Professor, bibliotecari i investigador.  
 
Sagitari (pàg. 31): Figura fabulosa, meitat home meitat cavall, disparant una sageta. 
 
Salom (pàg. 95): Pseudònim amb què el mateix Espriu s'autoanomena quan s'insereix com a 

personatge en la pròpia obra. 
 
Salvat-Papasseit, Joan (pàg. 112): (Barcelona 1894-1924) Escriptor avantguardista, mort 

prematurament, en plena joventut. 
 
Sanabal⋅lat (pàg. 47): Personatge bíblic («Nehemies» 6, 1). Enemic del poble jueu que, 

juntament amb Tobies i Gòsem, vigilava les muralles de Jerusalem. 
 
Sebastià, Francesc i Isabel (pàg. 61): Nebots de Salvador Espriu. 
 
Sefardita (pàg. 114): Individu de la comunitat jueva establert a la península ibèrica, i cadascun 

dels seus descendents d'ençà que els van expulsar el 1492. 
 
Sepharad (pàg. 121): Nom hebreu amb què els jueus es refereixen a la península ibèrica i que 
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Salvador Espriu fa servir moltes vegades amb aquest mateix sentit. D'aquest 
mot, en deriva el terme sefardita, amb què són coneguts els jueus procedents 
de la Península. 

 
Sinera(pàg. 101): Nom amb què Espriu es refereix a Arenys de Mar en la seva obra, poble que 

converteix en mite personal. 
 
Teseu (pàg. 65): Personatge de la mitologia grega. Atenes pagava cada any un tribut de 

guerra a Creta i li lliurava set nois i set donzelles, que eren devorats pel 
Minotaure. A la setena vegada Teseu es va oferir voluntari. Ariadna es va 
enamorar de Teseu i li va donar un cabdell de fil perquè pogués guiar-se pel 
laberint. Gràcies a això va arribar fins al monstre i el va matar. 

 
Thànatos (pàg. 55): Paraula grega que vol dir 'mort'. La mitologia la va personificar en forma 

d'un jove nu, vigorós, alat i amb barba.  
 
Tobies (pàg. 47): Personatge bíblic («Nehemies» 6, 1). Enemic del poble jueu que, juntament 

amb Sanabal⋅lat i Gòsem, vigilava les muralles de Jerusalem. 
 
Torres i Ferrer, Miquel (pàg. 101): (1768-1839) Rebesavi de Salvador Espriu pel cantó 

patern. Es formà a l'Escola Nàutica de Pilots d'Arenys de Mar i portà a terme 
una quantitat important de viatges cap al Bàltic, Rússia i Amèrica. 

 
Valle-Inclán, Ramón M. del (pàg. 109): (Villanueva de Arosa 1866 - Santiago de Compostela 

1936) Escriptor en llengua castellana, autor dels coneguts esperpentos. 
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ANNEX 4. Índex de poemes de l'antologia 
 
           Pàg. 
 
I. . . . . . . . . . .  15 
 
Cementiri de Sinera . . . . . . . .  17 
 
-I. Pels rials baixa el carro . . . . . . .  19 
-II. Quina petita pàtria  . . . . .  .  19 
-III. Sense cap nom ni símbol  . . . . . .  20 
-IV. Els meus ulls ja no saben  . . . . . .  20 
-V. Pels portals de Sinera . . . . . . .  20 
-VI. Les aranyes filaven . . . . . . .  21 
-VII. Arriba el raïm tendre . . . . . . .  21 
-VIII. Plourà. L'àvia Muntala  . . . . . .  22 
-XVII. Ai, la negra barca . . . . . . .  22 
-XVIII. La barca pren ribatge  . . . . . .  23 
-XXII. Damunt la sorra molla  . . . . . .  23 
-XXIII. Mentre s'apaga  . . . . . . .  23 
-XXIV. No naixerà cap marbre  . . . . . .  24 
-XXV. A la vora del mar. Tenia . . . . . .  24 
-XXVI. No lluito més. Et deixo  . . . . . .  25 
 
 
Les hores . . . . . . . . .  27 
 
(Recordant B. Rosselló-Pòrcel) . . . . . .  29 
 
- Arbre  . . . . . . . . .  29 
- En la teva mort . . . . . . . .  29 
- Oració en la teva mort . . . . . . .  30 
- Petita cançó de la teva mort  . . . . . .  30 
- Sagitari . . . . . . . . .  31 
- Memòria . . . . . . . . .  31 
 
(Recordant sempre la meva mare) . . . . . .  33 
 
- Invitació a partir . . . . . . . .  33 
- Camí de mar  . . . . . . . .  33 
- Sota la pluja  . . . . . . . .  34 
 
(Recordant allunyadament Salom) . . . . . .  34 
 
- Els jacints . . . . . . . . .  35 
- Oliverar, prop de S. Chiara  . . . . . .  35 
- Prometeu . . . . . . . . .  36 
- Ofrenat a Cèrber . . . . . . . .  36 
- Perquè un dia torni la cançó a Sinera  . . . .  37 
- Perquè l'entonis amb compassiu amor . . . . .  39 
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Mrs. Death . . . . . . . . .  41 
 
- Mentre representem  . . . . . . .  43 
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