
ACTIVITAT         

JOSEP PALAU I FABRE: UN RECORREGUT  

PER LA LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XX 

 

 

TIPUS  

D’ACTIVITAT  Visita a la Fundació i a l’arxiu 

 

DURADA  1:30h 

 

ÀREES   Ciències socials, Llengua catalana i literatura, Cultura i Valors ètics 

 

DESTINATARIS  Educació Secundària 

 

OBJECTIUS GENERALS Conèixer la nostra història a través de la literatura i la importància 

d’implicar-se en la societat a partir de valors culturals i ètics, fomentant el sentit de comunitat. 

 

OBJECTIUS APRENENTATGE Conèixer el fons de la Fundació Palau i la figura de Josep Palau i 

Fabre. L’exili. Els diferents gèneres literaris. Els poetes en la literatura catalana. Acció cívica. 

Conservació del patrimoni literari. 

 

DESCRIPCIÓ  A partir d’un recorregut per la Fundació Palau i el seu arxiu, ens 

introduirem en l’obra de Palau i Fabre que va ser poeta, assagista, narrador, dramaturg i 

traductor i que va enllaçar la generació d’escriptors d’abans de la Guerra Civil amb els de la 

postguerra i també amb les noves fornades de poetes, així com també va introduir els nous 

corrents literaris de París. Una de les seves tasques més importants va ser l’edició de la revista 

clandestina POESIA en la immediata postguerra, on es fan evidents aquests vincles. El taller 

ens permet fer un recorregut per diferents autors de la nostra literatura com Carles Riba, 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Rosa Leveroni, Joan Maragall, J. V. Foix, Verdaguer o Llull.  

 

PROCEDIMENTS Visita a l’espai expositiu i també a l’arxiu de la Fundació on hi tenim els 

més de 35.000 documents generats al voltant de la vida i les coneixences de Palau i Fabre. 

Aquest arxiu no es visita normalment, per tant és una oportunitat per als alumnes veure com 

es conserva tot un llegat. Lectures en veu alta d’alguns poemes.  

 

VALORS I ACTITUDS Atenció, entusiasme cap al fet de la creació literària, curiositat vers la 

col·lecció del museu, responsabilitat, participació, respecte per les obres artístiques, escoltar, 

reflexionar. 

 

INFORMACIÓ I  Fundació Palau. Carrer Riera, 54. 08393 Caldes d’Estrac 

RESERVES  Tel. 937 913 593 

   fundaciopalau@fundaciopalau.cat  

   www.fundaciopalau.cat 

 

PREU   130€ 

mailto:fundaciopalau@fundaciopalau.cat
http://www.fundaciopalau.cat/

