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L’IEC a Barcelona va acollir ahir la presentació del projecte.

La UdL difon Espriu a la xarxa
Presenta, en un acte a l’Institut d’Estudis Catalans, el patrimoni literari digitalitzat de
l’escriptor || El projecte inclou manuscrits i gravacions sonores i audiovisuals

LITERATURA UNIVERSITAT

perar, preservar i difondre el pa-
trimoni literari contemporani
en llengua catalana i promou-
re’n l’estudi.Així, reuneix do-
cuments autògrafs, quaderns de
notes, edicions originals, publi-
cacions, gravacions sonores amb
la veu dels escriptors i audiovi-
suals. El Corpus té un catàleg
de consulta i un cercador que
permet accedir a la visualitza-
ció o audició del document ori-

ginal. La digitalització d’aquests
materials i la seua inclusió al
Corpus Literari Digital, que ha
durat gairebé un any, permet re-
unir, centralitzar, preservar i fer
accessible una gran part del pa-
trimoni literari de Salvador Es-
priu, igual que està fent amb el
de Carles Riba, ClementinaAr-
deriu, J.V. Foix, Màrius Torres,
Gabriel Ferrater i Narcís Oller,
entre altres autors.

❘ BARCELONA ❘ La veu de Salvador
Espriu (1913-1985) recitant Ce-
mentiri de Sinera, fitxes manus-
crites de l’escriptor amb anota-
cions personals, els autògrafs i
les primeres edicions de la se-
ua obra narrativa, poètica, tea-
tral i crítica són alguns exem-
ples del material que reuneix el
Corpus Literari Digital sobre el
patrimoni literari d’Espriu.
Aquest projecte, ideat i dirigit
pels professors de la Universi-
tat de Lleida Joan RamonVeny
(director de la Càtedra Màrius
Torres) i Jordi Malé, amb la
col·laboració de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC) i la Insti-
tució de les Lletres Catalanes,
es va presentar ahir a la seu de
l’IEC a Barcelona en el marc de
les celebracions de l’Any Espriu,
que commemora el centenari
del seu naixement. En la pre-
sentació, que va comptar amb
el president de l’IEC, Joando-
mènec Ros, i la directora de
l’Institució de les Lletres Ca-
talanes, Laura Borràs, estava
prevista l’assistència del conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell. El Corpus Literari Digital
és un projecte que pretén recu-

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Mor el fotògraf mallorquí Toni Catany
als 71 anys després d’un infart
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❘ BARCELONA ❘ El fotògraf mallor-
quíToni Catany, un autor de pri-
mer ordre internacional per la
seua qualitat, projecció i influ-
ència des de fa dècades, va mo-
rir ahir als 71 anys.Va tindre un
infart al centre de salut del Ra-
val de Barcelona, ciutat on re-
sidia des del 1960. Nascut a
Llucmajor el 15 d’agost del
1942, Catany es va convertir
en fotògraf freelance, des del

1967 per a LaVanguardia i la
revista Destino amb reportat-
ges de viatges. Ha exposat la se-
ua obra en més de 200 ocasi-
ons —entre mostres individu-
als i col·lectives— en països de
tot el món, com França, Suïssa,
el Regne Unit, Itàlia, Grècia,
Austràlia, els Estats Units i el
Japó.També té obra en moltes
col·leccions internacionals pri-
vades i públiques, i va publicar

llibres amb les seues imatges,
que van començar amb el pe-
riodisme i el reportatge de vi-
atges i van avançar cap a l’ex-
perimentació. Premi Nacional
d’arts plàstiques de la Genera-
litat i Premio Nacional de foto-
grafia del ministeri de Cultura,
Catany va protagonitzar l’any
passat, a la sala Enart de Llei-
da, una exposició de natures
mortes.

Ballet des de la Royal
OperaHouse a Lleida
❘ LLEIDA ❘ El Principal de Lleida
acollirà demà (20.15 h) la re-
transmissió en directe via sa-
tèl·lit, des de la Royal Opera
House de Londres, del ballet
Don Quixote. L’espectacle,
basat en la versió de Marius
Petita sobre la novel·la de
Cervantes, compta amb co-
reografia de Carlos Acosta i
música dirigida per MartinYa-
tes. Entrada: 16 € (ant. 13 €).

Abonaments VIP per al
Live SessionsDay a Lleida
❘ LLEIDA ❘ El festival Live Sessi-
ons Day, del 30 d’octubre al
3 de novembre a Lleida, ha
posat a la venda 20 abona-
mentsVIP al preu de 100 €
(entrada a les sales i zones
VIP, accés a proves de so i fes-
tes privades i regals).Així ma-
teix, va anunciar la cancel·la-
ció de l’actuació d’Edredón.

Avui a la venda la nova
novel·la deMurakami
❘ BARCELONA ❘Tusquets i Empú-
ries publicaran avui, en cas-
tellà i en català, l’última no-
vel·la del japonès Haruki Mu-
rakami, El noi sense color i
els seus anys de pelegrinat-
ge, que al Japó ja ha venut
més d’un milió d’exemplars.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Donació a l’EspaiMacià■ L’Espai Macià de les Borges Blanques
ha incorporat 71 números de la revista local Horitzó, un butlletí
setmanal que es va publicar entre el 1932 i el 1936, de gran po-
pularitat en aquella època entre els veïns del municipi. El conjunt
forma part de l’Arxiu Pere Mies, donat per la família.

Conferència,
exposició i dos
recitals sobreel
poetaaTàrrega
■ Tàrrega ha organitzat
quatre activitats per cele-
brar l’Any Espriu. El cicle
començarà aquest dijous
(20.00 h), al local de la So-
cietatAteneu, amb la con-
ferència Salvador Espriu
i la càbala, a càrrec de Ro-
sa Maria Delor, directora
del Centre de Documen-
tació i Estudi Salvador Es-
priu. La ponent analitza-
rà com la comprensió de
la càbala jueva impregna
l’obra del poeta. També
s’inaugurarà l’exposició
Espriu a l’àgora, una re-
trospectiva de la seua vi-
da i obra. El cicle es com-
pletarà el dia 26 amb el re-
cital de poemes i cançons
Viu Espriu al Teatre Ate-
neu, i el 30, amb un reci-
tal poètic a càrrec del Grup
BAT.


