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particulars, entitats i institucions de tots
els racons dels Països Catalans... i de fora
del país i tot, com Softastur, una de les rè-
pliques que han adoptat i adaptat en
aquests quinze anys el model de l’associa-
ció en unes altres comunitats lingüístiques
i culturals. Una piulada que resumeix
molt bé la llarguíssima i extensa tasca de
l’entitat és la d’Antonio Vicién: “De Net-
scape a Gnome 3, Softcatalà fa quinze anys
que normalitza la nostra llengua al pro-
gramari. Per molts anys!”

Els comentaris
que han omplert
aquests dies el
compte de
Twitter de
Softcatalà són
prou eloqüents
del seu pes
específic

softcatala.org
Portal de Softcatalà.

goo.gl/BVKqHy
Entrevista a Jordi Mas
i Xavi Ivars, a
l’Internauta.

LES  WEBS

Fundació Miquel Valls Referendum Catalonia
www.fundaciomiquelvalls.org
Nascuda el 2005 a Calella (Ma-
resme) com a fundació privada i
no lucrativa, està impulsada per
Enric M. Valls, el pare del qual va
morir d’esclerosi lateral amiotrò-
fica. Treballa per millorar la qua-
litat de vida dels afectats d’ELA.

lesitecatalan.com
Le Site Catalan és un dels pri-
mers mitjans digitals sobre la
ciutat de Perpinyà i la Catalunya
Nord, que inclou informació i
agenda de cultura i activitats de
lleure, esports, gastronomia... en
tot el territori.

canvimodelenergetic.word-
press.com
Col·lectiu impulsat per una vinte-
na d’entitats catalanes que cer-
ca d’establir sinergies que con-
dueixin cap a la formació d’un
front polític de transformació en
el camp de l’energia.

Nou model energèticLe Site Catalan
referendumcatalonia.com
“Catalunya hauria de ser un es-
tat independent?” Una pregunta
com aquesta es farà a Escòcia el
18 de setembre del 2014. A Ca-
talunya, en canvi, no se sap si es
podrà votar. La web, creada per
ciutadans anònims, ho permet.

L
El patrimoni
literari d’Espriu
a veu de Salvador Espriu [escriptors.cat/autors/es-
prius] recitant Cementiri de Sinera, fitxes manuscri-
tes, autògrafs i primeres edicions de la seva obra
narrativa, poètica, teatral i crítica... Són alguns dels
materials que recull la web Corpus Literari Digital
[www.catedramariustorres.udl.cat/materials], que
posa a l’abast del públic el patrimoni literari d’Es-
priu [lletra.uoc.edu/ca/author/salvador-espriu]. El
projecte Espriu Digital, en ocasió del centenari del
naixement de l’escriptor [www.anyespriu.cat], re-
cupera enregistraments amb la veu d’Espriu diposi-
tats a la Biblioteca del Congrés [catalog.loc.gov]
dels EUA que formaven part de l’Archive of Hispa-
nic Literature on Tape. També totes les primeres
edicions de les seves obres i la major part de les edi-
cions publicades sota la seva supervisió. A més, s’ha
recuperat el fons documental del doctor Joan Colo-
mines, destacat activista cultural de la postguerra,
que incloïa enregistraments amb la veu d’Espriu i
més escriptors, i manuscrits. I s’han localitzat docu-
ments provinents de la censura franquista conser-
vats a l’Arxiu General de l’Administració d’Alcalá
de Henares. També s’han pogut recuperar els autò-
grafs d’Espriu (manuscrits, mecanoscrits i proves
d’impremta) del fons històric d’Edicions 62 i que,
juntament amb els que es conserven en arxius per-
sonals i biblioteques, permeten de resseguir el pro-
cés creador. El Corpus Literari Digital, ideat i dirigit
per Joan Ramon Veny i Jordi Malé, de la Càtedra
Màrius Torres [www.catedramariustorres.udl.cat]
de Lleida, vol recuperar, preservar, estudiar i difon-
dre el patrimoni literari català contemporani i pro-
moure’n l’estudi.

Fets i webs.............................................................................................................................................................................................

El projecte
‘Espriu Digital’
recupera
enregistraments
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d’Espriu
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estaven
dipositats a la
Biblioteca del
Congrés dels
Estats Units


