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DESCOBRIM... SALVADOR ESPRIU

Amb motiu de l’Any Espriu que commemora el centenari del naixement de
l’escriptor català, s’ha elaborat un joc de preguntes1 agrupades en cinc blocs2 sobre
diferents aspectes de la vida i obra de l’autor.
Amb cada bloc es facilita diferents fonts d’informació que els nens i nenes podran
consultar per trobar la resposta correcta.
Amb aquest joc podeu:
 Donar a conèixer la figura de l’escriptor Salvador Espriu als infants.
 Adquirir habilitats de cerca d’informació i utilització de les fonts d’Internet.
 Conèixer i identificar les fonts d’informació pertinents que proporcionarien la
resposta correcta a cada necessitat informativa.
Al portal infantil Gènius, es
http://genius.diba.cat/joc-espriu
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Inspirat en l’activitat “Descobrim Espriu” de la Biblioteca Pare Fidel Fita d’Arenys de Mar plantejada per
les visites escolars del cicle superior d’Educació Primària
2
Bloc 1: Vida i família | Blocs 2 i 3: Obra | Bloc 4: Personatges i llocs literaris | Bloc 5: Vida professional
i premis.

PROPOSTES PER DINAMITZAR LES SESSIONS
1. Puzzle
Els alumnes hauran d’aconseguir muntar un puzzle amb el retrat de l’autor.
Dividir als alumnes en quatre o cinc grups. Es repartirà a cada grup les fitxes amb
les preguntes relacionades amb un dels cinc blocs sobre el personatge.
Per trobar la resposta correcta podran buscar i triar entre diferents fonts
d’informació que es posaran al seu abast. Els participants hauran de marcar la
resposta correcta i la font on han trobat aquesta informació.
En encertar una pregunta, el monitor donarà al grup una de les peces del puzzle
que han de muntar. Cada grup ha d’aconseguir cinc de les peces que conformen el
retrat d’en Salvador Espriu.
Quan tots els grups obtinguin les cinc peces, entre tots hauran de muntar el puzzle
per guanyar i acabar el joc. Es pot finalitzar la sessió amb la visualització d’algun
vídeo de l’autor.

2. Cerques
Es proposa repartir a cada grup, una vegada contestats els blocs de preguntes
anteriors, una de les qüestions següents per practicar la cerca al catàleg i la
localització del fons.
1. Alguns llibres d’Espriu són per a infants. Sabries buscar quins són al
Catàleg Aladí?
Solucions:
- Barques de paper. Barcelona: Cruïlla, 2003. (IP 833 Esp)
- Salom, el caminant. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat - Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 1994.
(I* Esp)
- Tereseta que baixava les escales [a cura de Carme Solé Vendrell].
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Caixa de
Barcelona, 1986. (I** Esp)

2. Busca al Catàleg Aladí tres dels seus llibres que continguin noms de
noia al títol.
Solucions:
- Les cançons d'Ariadna
- Laia
- Ariadna al laberint grotesc
- Letízia i altres proses
- Mariàngela l'herbolària i altres narracions
- Tereseta que baixava les escales
- Primera història d'Esther
- Antígona; Fedra
- Una altra Fedra, si us plau

3. Cerca al catàleg una de les seves obres de teatre que es trobi a la
biblioteca. Busca-la a les prestatgeries.
Solucions:
- Primera història d'Esther
- Antígona; Fedra
- Una altra Fedra, si us plau
- Les veus del carrer
- D'una vella i encerclada terra
- Ronda de mort a Sinera

4. Localitza el llibre de poesia Les cançons d’Ariadna i troba on està
escrit el vers següent: “Ens mantindrem fidels per sempre més al
servei d’aquest poble”.
Si no està a la biblioteca busca un altre llibre de poesia de l’Espriu i
copia el vers que més t’agradi.
Solució:
A Inici de càntic al temple, que forma part de l’obra Les cançons d’Ariadna.
Lectures de Salvador Espriu. Barcelona: Proa, 2004

5. Els llibres de biografies parlen de la vida d’una persona. Busca al
catàleg algun llibre que expliqui la vida d’en Salvador Espriu. (Pista:
busca el nom de l’autor per “Tema”)
Solució:
Espriu i Malagelada, Agustí. Salvador Espriu. Barcelona : Columna, 1996

SOLUCIONS

Bloc: Vida familiar
On va néixer Salvador Espriu? Santa Coloma de Farners
Quan va néixer Salvador Espriu? 10 de juliol del 1913
Quin és el seu segon cognom? Castelló
A quin poble de la costa catalana estiuejava amb la seva família? Arenys de
Mar
Quants germans va tenir? 4

Bloc: Vida professional i premis
Què va estudiar a la universitat? Dret i Història
A més d’escriptor, quina feina va desenvolupar? Advocat
Quin va ser el primer premi literari que va guanyar? Guardó de la Generalitat
de Catalunya en els X Jocs Florals de l'Ateneu Arenyenc (1934 amb
l’obra Els avets)
Quin escriptor català va ser el seu millor amic? Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Espriu va ser un gran defensor de la llengua i la cultura catalana. Quin premi li
van donar per aquesta tasca? La Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya

Bloc: Obra (I)
A quina edat va escriure Israel, la seva primera novella? 16 anys
Quina va ser la seva primera novella escrita en català? El Dr. Rip
Quin és el seu primer llibre de poemes? Cementiri de Sinera
I la seva primera obra teatral? La revolta dels sants
Quants llibres de poemes va escriure? 12

Bloc: Obra (II)
Quantes obres de teatre va escriure? 6
Quina de les seves obres va ser escrita durant la Guerra Civil al 1939?
Antígona; Fedra
Quins gèneres literaris va cultivar? Novella, poesia, teatre
Quina d’aquestes obres de l’Espriu és per a infants? Barques de paper
Quina va ser la seva última obra escrita? Per a la bona gent

Bloc: Llocs i personatges de la seva obra
Sabries descobrir quin lloc real és Sinera? Arenys de Mar
A la seva obra La pell de brau parla d’un lloc que anomena Sepharad. A quin lloc
fa referència? Península Ibèrica
A quina ciutat es refereix quan parla de Lavínia? Barcelona
A quina comunitat autònoma es refereix quan parla d’Alfaranja? Catalunya
Quants dels seus llibres tenen al títol noms de noia? 9

RECURSOS VIRTUALS

Recursos Biblioteca Virtual:

 Especial Salvador Espriu


Guia de lectura: Salvador Espriu
http://www.anyespriu.cat/recursos/guia-de-recursos



Recomanacions i novetats
http://bibliotecavirtual.diba.cat/espriu

 Selecció de webs


Web Oficial de l'Any Espriu 2013
http://www.anyespriu.cat/



Centre de Documentació i Estudis Salvador Espriu d'Arenys de Mar
http://www.arenysdemar.org/ambit.php?id=7



Enciclopèdia catalana
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0025032



Salvador Espriu a Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
http://www.escriptors.cat/autors/esprius/pagina.php?id_sec=733



Salvador Espriu a LletrA
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/salvador-espriu



Culturcat. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc
4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=51b8ef2126896210VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51b8ef2126896210VgnVCM1000000
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=900cef7fb89d7210VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES



Arenys de Mar i Espriu
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/arxius.net/esrpiu/passeig_sinera.p
df



Programa "El meu avi" de TV3
http://www.tv3.cat/elmeuavi/espriu/capitulo.htm



La paret de les auques
http://www.auques.cat/tot.php?auca=espriu



Lletres de Batalles
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lletresbatalles/index.htm



"Cementiri de Sinera" i "La Pell de brau"
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/exili/pantalla5
.htm



Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
http://www.cdmae.cat/ca/guia-espriu-presentacio

 Portal infantil Gènius


Sabies que... Personatge
http://genius.diba.cat/detall-de-personatge//detall/d5aJ/PERSONATGE/6200569/11533808



Reportatges Tretzevents (Els grecs, una civilització extraordinària)
http://genius.diba.cat/detall-de-reportatgetretzevents?p_p_id=VisorDetalle_WAR_VisorDetalleportlet_INSTANCE_8
pvJ&groupId=6200569&articleId=6473521&structureId=REPORTATGE

MATERIALS PER DESENVOLUPAR LA SESSIÓ
Material 1: Imprimir-lo en una cartolina i retallar les peces

Puzzle de 20 peces

Puzzle de 25 peces

Material 2: fitxes de preguntes per contestar les cerques plantejades

Algunes obres d’en Salvador Espriu són per a infants.
Sabries buscar quines són al Catàleg Aladí?

Busca al catàleg Aladí tres dels seus llibres que tinguin al
títol noms de noia.

Cerca al catàleg una de les seves obres de teatre que es
trobi a la biblioteca. Busca-la a les prestatgeries.

Els llibres de biografies parlen de la vida d’una persona.
Busca al catàleg algun llibre que expliqui la vida d’en
Salvador Espriu. (Pista busca el nom de l’autor per “Tema”)

Localitza el llibre de poesia Les cançons d’Ariadna i troba
on està escrit el següent vers: “Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble”.

