
La narrativa i la poesia comple-
tes de salvador espriu podran tro-
bar-se, a partir de la setmana que
ve, a les llibreries en dos volums de
butxaca, editats pel segell «labut-
xaca», de grup 62, que se suma així
a les commemoracions del cente-
nari del naixement de l'escriptor.

els volums, a un preu de 16,5
euros per exemplar, no porten
notes a peu de pàgina, únicament
el text net i depurat de totes les se-
ves obres, obrint-se amb un pròleg
nou per introduir les lectures.

els autors dels pròlegs són els
editors responsables dels llibres,
gabriella gavagnin i Víctor mar-
tínez-gil, en el cas de la Prosa
narrativa, i Olívia gassol pel que fa
a la Poesia.

tant gavagnin com gassol van
explicar ahir en roda de premsa
que han treballat amb afany d'«ex-
haustivitat», per poder «plasmar
un dels universos literaris més
fascinants del segle XX».

el volum de les proses inclou El
doctor Rip, Laia, Aspectes, Mirat-
ge a Citrera, Ariadna al laberint
grotesc, Letizia i altres proses, La

pluja, Proses de 'La Rosa Vera',
Les roques i el mar, el blau, Les om-
bres i Proses disperses.

És la primera vegada que es re-
cull en un sol volum tota l’obra nar-
rativa d'espriu, fins i tot recupe-
rant-se textos molt poc coneguts i
de tall autobiogràfic.

gavagnin va ressaltar que el
lector trobarà unes obres «netes
d'errates, respectant-se l'última
voluntat del seu autor».

de la seva banda, Olívia gassol
va comentar que en el cas de la
poesia ha estat més fàcil ordenar
els versos, perquè el mateix espriu
havia deixat una «ordenació bas-
tant canònica».

Va declarar que, a més d'in-
cloure obres com Cementiri de Si-

nera o La pell de brau, s'han in-
troduït alguns «poemes disper-
sos» amb versos com les Dècimes
de Salvador de Sinera per a la Se-
gona història d'Esther o Els versots
de l'auca d'Ester sense hac.

L'editor Jordi Cornudella va de-
fensar que amb aquest format es
pot ampliar el públic lector d'es-
priu i va concloure que «fins i tot
els més reticents a gaudir de les se-
ves lectures no podran negar que
espriu és un autor imprescindible
i que val la pena».

Justament, el comissari de l'any
espriu, Xavier bru de sala, va as-
senyalar que un dels propòsits
d'aquestes publicacions és am-
pliar el nombre de lectors del poe-
ta català i va assegurar que hi ha

narracions i uns quants poemes
«extraordinaris que són molt ac-
cessibles i que s'entenen molt bé,
fins i tot per a un adolescent d'a-
vui». Per al conseller de Cultura,
Ferran mascarell, l'«univers d'es-
priu és extraordinari», i considera
al poeta com «un dels personatges
imprescindibles en el si d'una Cul-
tura».

Edició electrònica
tal com va indicar Jordi Cornu-
della, les vendes de les obres de
l'escriptor són aquest any més
grans que en exercicis anteriors.
també s'ha realitzat una edició en
llibre electrònic amb un preu de
13,99 euros de Prosa narrativa i de
Poesia.
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Espriu en edició de butxaca
El Grup 62 posa a l'abast dels lectors la narrativa i la poesia completes de l’escriptor de Santa

Coloma de Farners i es suma així a les commemoracions del centenari del naixement de l’autor


Xavier Bru de Sala, Jordi Cornudella, Ferran Mascarell i Gabriella Gavagnin.
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L’edició d’enguany de l’(a)phò-
nica comptarà amb l'actuació del
músic Josep Puntí –conegut com
adrià Puntí–, que presentarà l'es-
pectacle Viatge d'un savi vilatris-
ta cap enlloc. el que va ser l'ànima
d'UmPah-Pah agafarà la guitarra i
el piano per tornar a visitar les can-
çons més emblemàtiques que
l'han acompanyat al llarg de la seva
carrera i també incorporarà noves
cançons. 

el Festival de la Veu de banyo-

les va donar a conèixer ahir les no-
ves incorporacions al cartell, con-
cretament les actuacions de pa-
gament que es faran al teatre,
l'auditori i al Claustre, que a par-
tir d'aquesta edició farà pagar en-
trada.

el divendres, 21 de juny la Com-
panyia dei Furbi presentarà per
primer cop a girona una adapta-
ció lliure de l'òpera La flauta mà-
gica de mozart, interpretada úni-
cament amb la veu, que es repre-
sentarà al teatre municipal de

banyoles. el mateix divendres ac-
tuarà adrià Puntí a dos quarts
d’onze a l’auditori de l’ateneu. el
director artístic d'(a)phònica, Fran-
cesc Viladiu, va explicar que durant
els deu anys de festival s'havia
plantejat la possibilitat que Puntí
actués a banyoles i que finalment
s'ha concretat.

el dissabte, 22 de juny, entre les
actuacions programades, destaca
la cantautora malaguenya anni
b sweet, una de les artistes més
destacades de l'escena indie d’es-

panya. L'andalusa actuarà al Claus-
tre del monestir de sant esteve. el
mateix dissabte, el quartet vocal fe-
mení delikatessen estrenarà Belle
Rêve, una comèdia musical so-
bre les petites coses de la vida, al
teatre municipal. 

el dilluns, dia 24, esther Condal
presentarà  les cançons del seu disc
de debut, Home. a continuació, la
vigatana Núria graham, realitza-
rà la seva primera actuació a la pro-
víncia de girona. i finalment, Juan
Perro, de Ràdio Futura, presenta-
rà en acústic Casa en el aire , un re-
pertori entre la música d'arrel
nord-americana i ritmes cubans.
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Adrià Puntí i Juan Perro, a l’(a)phònica

EL LLIBRE

SALVADOR ESPRIU
«POESIA»

A CURA D’OLÍVIA GASSOL
Edició del centenari 

LABUTXACA (GRUP 62). 

Una nova edició del festival Í-
taCa s’inaugura aquest diumen-
ge, 19 de maig amb les actuacions
de sanjosex i mazoni, entre d’altres,
que posaran música a una marxa
popular per a la cultura fins al
Castell de mongrí. La marxa, que
començarà a les nou del matí, vol
reunir el màxim de gent possible,
per defensar la cultura i caminar
plegats per aquesta muntanya,
gaudint d’un concert únic, a càr-
rec de varis cantautors i instru-
mentistes de la zona, i pretén re-
ivindicar la importància de la cul-
tura com a bé comú i bàsic per la
societat, segons han destacat els or-
ganitzadors del festival de música.
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Sanjosex i Mazoni
posen música a la
marxa popular de
l’Í-TACA al Montgrí

La companyia del balleto di sie-
na organitza avui un workshop
per tal de selecionar els estudiants
de dansa que actuaran diumenge
en l’estrena de l’espectacle Lucife-
ro. La selecció es farà al teatre mu-
nicipal de girona i estarà oberta a
estudiants de dansa de tots nivells
que tinguin ganes de viure una
bona experiència amb una com-
panyia professional de dansa. els
ballarins que participin en el
workshop i siguin seleccionats,
entre 30 i 35, segons han confirmat
la companyia de dansa, hauran
d’assajarar amb el director de la
companyia, marco batti, durant tot
el cap de setmana prepararant
una peça curta amb el director ar-
tístic del balleto di siena, que re-
presentaran a l’escenari del teatre
municipal de girona durant l’es-
pectacle Lucifero del diumenge, 19
de maig a les set de la tarda. L’es-
trena de l’espectacle Lucifero a la
ciutat de girona serà la primera ac-
tuació de la companyia italiana a
l’estat espanyol des de la seva
creació el 2011 de la mà del seu di-
rector, marco batti.
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Un càsting per
l’obra «Lucifero»
seleccionarà avui
ballarins per
actuar diumenge
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TELEVISIÓ El Sueño de
Morfeo lluita a Eurovisió
El grup espanyol arriba disposat a donar la sopre-
sa amb el tema «Contigo hasta el final», però té
a la contra tots els pronòstics. 60

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

CINEMA Bérénice Béjo
protagonitza «El passat»
L’actriu de «The Artist» és la figura del nou melodrama de l’iranià As-
ghar Farhadi, presentat i ben rebut, ahir, al festival de Canes. 51


