Enllaços sobre Salvador Espriu
Alguns enllaços sobre Salvador Espriu:
Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu
Creat el 1987 com un organisme autònom local de l’Ajuntament d’Arenys de mar, el CDESE és
el centre de referència per als estudiosos de l’obra de Salvador Espriu. L’objectiu de l’entitat
és conservar el fons documental de l’escriptor, i difondre’n i promoure’n el llegat literari.
Un passaig per Sinera
Itinerari Salvador Espriu. Edició en pdf. de l’opuscle que recull la informació de l’itinerari per
Aranys de mar, que ressegueix alguns dels indrets de la vila que apareixen en l’obra d’Espriu.
El llibret és editat pel CDESE.
Indesinenter. Anuari Espriu
Dirigit per Gabriella Gavagnin i Víctor Martínez-Gil des que fou fundat el 2006, Indesinenter
és un anuari especialitzat en estudis acadèmics sobre Salvador Espriu.
Espriu a Escriptors.cat
El web de l’Associació d’Escriptors en llengua catalana. La pàgina dedicada a Espriu conté una
relació detallada de les obres d’Espriu, així com una visió sumària de la biografia i un tria de
fragments de comentaris de la crítica especialitzada sobre l’autor.
Espriu a Lletra
Portal de literatura catalana a Internet creat per la Universitat Oberta de Catalunya i dirigit
per Teresa Férriz. La pàgina dedicada a l’autor inclou un estudi biobibliogràfic a cura de
Víctor Martínez-Gil, i una tria d’enllaços en xarxa relacionats amb Espriu.
Espriu a l'escola
L’XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) és un portal del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya. A més de diverses unitats didàctiques i de notícies d’activitats
pedagògiques realitzades per centres escolars catalans entorn de la figura d’Espriu, hi ha una
pàgina informativa dedicada a l’autor.
Lletres de batalla
Lloc web dedicat a la guerra civil i al testimoni dels escriptors catalans que van viure el
conflicte. Es troba dins el portal del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Fitxer Espriu
Digitalització feta per l’Aula Màriu Torres del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de LLeida de l’anomenat Fitxer Espriu o Fitxer d'aprenentatge, un dels pocs
documents personals de l'autor que es conserven. El fitxer conté a l’entorn d’unes dues mil
fitxes manuscrites.

El poder de la palabra
Pàgina web dedicada a la literatura i les arts. S’hi pot trobar una molt breu informació
biobliogràfica d’Espriu seguida d’una antologia poètica.
A media voz
Portal dedicat a escriptors i traductors. La pàgina d’Espriu presenta una ressenya biogràfica i
una selecció de poemes traduïts a l’espanyol. No s’hi acara el text català.
Literatur und Kunstseiten von Johannes Beilharz
Portal sobre escriptors i artistes europeus. La pàgina d’Espriu inclou una breu nota biogràfica
i una antologia de textos en edició bilingüe català-alemany.
Entrevista A fondo (TVE)
Entrevista de Joaquín Soler Serrano a Grandes personajes. A Fondo de TVE (Madrid, 14X-1979).
El meu avi: Salvador Espriu el temps de les paraules
Reportatge de TV3 (Barcelona, temporada 2001-2002) El meu avi dedicat a Salvador Espriu.
Inclou el vídeo emès i el guió del programa acompanyat d’informació addicional sobre l’autor.
Millennium: Espriu i La pell de brau
Programa de debat de TV3 Millennium: Espriu i La pell de brau (Barcelona, emesa el
8/IV/2010). Inclou una entrevista a Josep Maria Castellet a cura de Ramon Colom i una taula
de debat integrada per Xavier Bru de Sala, Antoni Puigverd, Manuel Cuyàs i Rafael Nadal, i
moderada per Ramon Colom.
Música de poetes
Espai virtual del portal Lletra de la Universitat Oberta de Catalunya, que permet accedir a un
repertori de poemes d’escriptors catalans musicats. S’hi pot trobar també continguts
complementaris sobre recursos poètics.
Traces – GELCC (UAB)
Traces és una base de dades creada pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània
(GELCC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que recull la informació relacionada amb
les diferents disciplines de la filologia catalana.
TRAC – Institut Ramon Llull
L’eina TRAC (Traduccions del Català) és una base de dades de l’Institut Ramon Llull que
permet accedir al catàleg d’obres catalanes traduïdes a altres llengues.
Espriu recita Cementiri de Sinera
Gravació feta per la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congrés de Washington el 22
juny 1984, disponible al Còrpus literari digital de la Càtedra Màrius Torres.

