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característiques més importants
poètica de Salvador Espriu



BIOGRAFIA

 Va nàixer a Girona al 1913. Fou poeta, novel·lista

 Apassionat per la lectura des de menut.

 Llicenciat en Dret i Història Antiga a la UB.

 Va morir al 1985 a Barcelona.

novel·lista i dramaturg.

UB.



IMPORTÀNCIA DE LA SEUA OBRA

Abans de la Guerra Civil escriu novel·la 
la prosa catalana, junt a  Josep Pla i Sagarra

A la postguerra, es dedica quasi exclusivament
que ens interessa estudiar

Va aconseguir ser referent en poesia amb obres

La pell de brau
El cementiri de Sinera
Primera història d’Esther

Obres que tracten temes com: la mort, la llibertat

IMPORTÀNCIA DE LA SEUA OBRA

novel·la i teatre. Va contribuir a la renovació de

exclusivament a la poesia. I és aquesta la faceta

obres com:

llibertat o la guerra.



CICLE  LÍRIC és el nom del conjunt d’obres que constitueixen aquest període:

· Cementiri de Sinera (1946)
· Les cançons d’Ariadna (1949)
· Les hores  i  Mrs.Death (1952)

CARACTERÍSTIQUES DE L’ETAPA SIMBOLISTA

1. Estètica clarament simbolista fins la dècada dels 60
2. Utilitza un llenguatge ric i un estil variat 
3. Crea símbols i mites com: 

· SEPHARAD (símbol de l’Espanya de postguerra. 
· SINERA (el nom d’Arenys al revés 
en la vida d’Espriu- i que representa la seua pàtria 

· EL LABERINT (simbolitza la vida) 

TEMES

·  La mort és un tema obsessiu. Meditacions i interrogants sense resposta sobre la 
vida (el laberint) i la seua fi grotesca, el no-res... Per a ell l’única vida vertadera és la 
de les persones sobre la terra. 

· El caminant i el mur 
· 

obres que constitueixen aquest període:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ETAPA SIMBOLISTA

fins la dècada dels 60
2. Utilitza un llenguatge ric i un estil variat 

· SEPHARAD (símbol de l’Espanya de postguerra. 
· SINERA (el nom d’Arenys al revés -poble molt significatiu 

i que representa la seua pàtria -Catalunya-).
· EL LABERINT (simbolitza la vida) 

·  La mort és un tema obsessiu. Meditacions i interrogants sense resposta sobre la 
res... Per a ell l’única vida vertadera és la 

· El caminant i el mur (1954)
· Final del laberint(1955). 



LA PELL DE BRAU (1960)

A partir dels 60 comença una NOVA ETAPA; la POESIA CÍVICA dins el 

Ara veurem una poesia compromesa a favor de la dignitat 
Llança un missatge en to didàctic i d’esperança al  poble

La pell de brau tracta el tema de la mort, però sobretot 
analitzant la Guerra Civil: 

· La lluita entre germans 

· La defensa de la convivència pacífica

· Les conseqüències que se’n derivaren

· Les injustícies de la postguerra

 Va ser la seua obra més important.

 Tracta la preocupació d’Espriu per Espanya, Catalunya
i el destí d’aquesta última.

LA POESIA CÍVICA, REALISME SOCIAL

A partir dels 60 comença una NOVA ETAPA; la POESIA CÍVICA dins el REALISME SOCIAL

a favor de la dignitat i la llibertat dels pobles. 
un missatge en to didàctic i d’esperança al  poble.

, però sobretot 

· La defensa de la convivència pacífica

· Les conseqüències que se’n derivaren

per Espanya, Catalunya

LA POESIA CÍVICA, REALISME SOCIAL



LLIBRE DE SINERA (1963)
En aquesta obra persisteix el to cívic, però ara centrat en la pàtria catalana.

Estem en un moment en què les noves tendències literàries del 
i el compromís social són idees emergents que el gran públic agraeix i 
demana. 
Igual que al País Valencià  la poesia de Vicent Andrés Estellés 
ressò, amb la de Salvador Espriu passava el mateix.   

Espriu és un reflex de la poesia del seu temps
pensament més espirituals i metafísic, amb la problemàtica d’un poble 
la repressió i el silenci.  

Es mostrà un home compromés amb el seu poble, la cultura i la història
i el cantautor de Xàtiva, -Raimon- va contribuir a la popularització de la seua 
obra, musicant-la 

En aquesta obra persisteix el to cívic, però ara centrat en la pàtria catalana.

Estem en un moment en què les noves tendències literàries del realisme històric 
i el compromís social són idees emergents que el gran públic agraeix i 

Igual que al País Valencià  la poesia de Vicent Andrés Estellés adquiria un gran 
, amb la de Salvador Espriu passava el mateix.   

un reflex de la poesia del seu temps.  Aconsegueix conjugar el seu
pensament més espirituals i metafísic, amb la problemàtica d’un poble sotmés a 

amb el seu poble, la cultura i la història,
va contribuir a la popularització de la seua 




