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1. Obriu els ulls i llegiu
l’auca de Salvador Espriu.

7. ...fins a Grècia i Palestina
i Egipte. Com al·lucina!

13. Ariadana al laberint,
Letítzia... vés seguint.

19. ... en vers treu de la pastera
Cemenetiri de Sinera.

25. I les “Cançons de la roda”,
que en Raimon posa de moda.

27. I el gran llibre Pell de brau,
que el premi Nobel li escau.

31. I encara, Setmana Santa,
la Passió feta complanta.

37. Ronda de mort a Sinera
és una obra de bandera.

38.  .. un muntatge d’en Salvat,
que amb Espriu han preparat.

43. Com veieu va ser l’Espriu
un escriptor productiu.

2. Va néixer a Santa Coloma
 de Farners, molt lluny de Roma.

8. L’antic món grec i jueu
sempre més es farà seu.

14. Fins que la guerra, com molts,
li farà empassar la pols.

20. On es revela poeta,
digne d’una obra completa.

26. Poc després iran venint
El final del laberint.

32. No us estranyi si l’Espriu
en les fotos mai no riu.

44. Mil nou-cents setanta.dos,
rep un premi valuós.

3. El seu pare era notari
i ell, un noi gens ordinari.

9. Com fa seu en Rosselló
per amic i companyó.

 A Mallorca, gran ciutat,
obre despatx d’advocat.

15.Commogut pel que ra viu,
va i Antígona ens escriu.

21. I segueix amb les Cançons
d’Ariadna i altres mons.

33. Mi npo-cents cinquanta-set,
gent, traieu-vos el barret:

39. ... per fer conèixer el seu món,
com també feia en Raimon.

45. I fins i tot a Tubinga,
admirats li diuen “Vinga!”

4. Que amb 16 anys, en castellà,
ja Israel va publicar.

10. El  doctor Rip ens desvela
que sap fer bona novel·la.

16. Que té per tema la guerra
que tot ho ensagna i esguerra.

22. Com  Les hores, Mrs. Death,
i un autèntic do de pit,

28.Pel que té de compromís
amb la vida i el país.

34. ....perque la Primera Història
d’Ester deixarà memòria.

40. Recordeu el genial
relat d’en Quim Federal?

46. El proposen pel Nobel,
però aviat ell se’n va al cel.

5. Viu a Arenys i a Barcelona
i així va matant l’estona.

11.Amb Laia, l’any trenta-dos
guanya molt admiradors.

17. Mes, són anys de daltabaix
i la guarda en un calaix.

23. ...que és El caminant i el mur
un llibre ple de glamur.

29.Obsessionat per la mort,
la seva obra arriba a port

35. És una faula punyent
i un autèntic monument

41. I va escriure encara més,
els Aspectes i demés.

47. Va ser l’any vuitanta-cinc
quan la Mort li féu “Ja et tinc!”

6. Estudia Història i Dret,
i amb un grup fa un viatget

12. I prossegueix l’odissea
amb Viatge a Citerea.

18. Mil nou-cent quaranta-sis.
Metafífic i preciís,

24. On trobem “Assaig de càntic
en el temple” Que romàntic!

30. .. amb el Llibre de Sinera
on Arenys ja no és el que era.

36. ...per no dir una filigrana
de la parla catalana.

42. Les roques el mar i el blau,
Una altra Fedra, si us plau...

48. Resinat, la va seguir
i aquí a l’auca posem fi.

Auca de Salvador Espriu (1854-1926)
Poeta, prosista, crític i dramaturg quasi mític


