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A peu per la Llitera de  

Josep Maria Espinàs 
 

 

Josep Maria EspinàsJosep Maria EspinàsJosep Maria EspinàsJosep Maria Espinàs    (Barcelona, 1927)        
Josep Maria Espinàs és un escriptor polifacètic que 

compta amb un públic ampli i fidel. La seva creació 

literària, amb una vuitantena de llibres publicats, 

abasta des de la novel·la o la crònica de viatges, 

passant per les obres d’interès cívic, fins als llibres 

reportatge, els volums de memòries i el gruix ingent 

d’articles periodístics publicats durant més de 20 

anys als diaris Avui i El Periódico. 

 

En ple franquisme és un dels impulsors del 

moviment de la Nova Cançó, i un dels fundadors 

dels Setze Jutges. A partir de 1990 comença a publicar la seva Obra Completa a edicions La 

Campana, segell del qual és cofundador. Té obra traduïda a l’alemany, l’anglès, el castellà, 

l’èuscar, l’hebreu, l’italià, el japonès, el neerlandès, el portuguès i el txec. 

 

En trobareu més informació a l‘adreça electrònica següent: 

http://www.escriptors.cat/autors/espinasjm/pagina.php?id_sec=2790 

 

Frases Frases Frases Frases     
 

“Si es té una casa davant el mar, només es pot escriure deixant de mirar-lo. Quan un 

escriptor treballa no veu res del que l'envolta.” 

“No m'alimento del passat, no ja de la infantesa, sinó d'abans d'ahir.” 

 

“ No tinc tècnica d’inspiració. Deixo, senzillament, que l’aire de les coses entri en mi.” 

 

“La màquina d’escriure està en la nòmina de la meva vida. Com la pipa, com algunes 

cançons. Com la sirena de les ambulàncies que sovint passen cap al Clínic”.  

 

 Dijous 21 de novembre de 2013, a les 19 h  

 Biblioteca Roca Umbert 



    
  

  

PremisPremisPremisPremis        
 

Joanot Martorell de novel·la (1953): Com ganivets o flames. 

Josep Ixart (1957): Cita de narradors. 

Victor Català (1958): Variétés.  

Sant Jordi (1961): L’últim replà. 

Creu de Sant Jordi (1983) 

Ciutat de Barcelona de Periodisme (1983), pels articles al diari Avui. 

Memorial Joan XXIII (1989). 

Avui d’articles periodístics (1992), pels articles al diari Avui. 

Nacional de Cultura de Periodisme (1995), pels articles al diari Avui. 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (2002) 

Lletra d’Or (2006): A peu per Mallorca.  

Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (2007) 

Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) (2008), per la seva trajectòria. 

 

La lectura La lectura La lectura La lectura     
A peu per la Llitera: viatge a la frontera de la llengua  

Barcelona: La Campana, 1988. 

 

On és exactament la Llitera? Com s’hi viu? Quin català es parla en 

aquesta comarca de l’Aragó? La passió per caminar i descobrir ha 

dut Josep M. Espinàs, aquesta vegada, a una terra plena 

d’interrogants per a molta gent. 

L'escriptor Josep Maria Espinàs ha arribat a escriure 20 llibres dels 

seus viatges a peu. Ell no es considera excursionista, però creu que 

aquesta és la millor manera de conèixer persones interessants, que 

són molt millors que els monuments. A més, no torna mai als espais 

visitats.  

Font:  

http://www.tv3.cat/actualitat/364640/Josep-Maria-Espinas-a-Via-llibre 

http://www.campana.cat/index.php/llibres/28 

 

 

El club de lectura és un grup de persones que llegim al mateix temps un llibre. Un cop al mes 

ens trobem per comentar-lo.  

Les trobades són el tercer dijous de cada mes, a les 19 hores. 

Cal que les persones interessades a assistir-hi s’inscriguin a la biblioteca. 

                                   


