
PROPERES LECTURES 

22 de gener de 2016 
a les 19.30 hores 

Col·laboren: 

Organitzen: 

A PEU PER LA TERRA ALTA 

A peu per la Terra Alta va significar el  

primer gran èxit de Josep M. Espinàs com 

a escriptor de viatges. Aquest llibre és 

l’inici d’una experiència personal i literària 

que ha continuat fins a constituir una sèrie 

de dinou viatges per les més diverses com-

arques. 

A peu per la Terra Alta, del qual s’han  

venut més de 20.000 exemplars, és la    

crònica dels dies viscuts en un paisatge de 

secà ple de caràcter, d’unes valls solitàries 

amb camins que porten a perdre’s, d’una 

singular caminada per una via de tren, de 

la visió dels vestigis de la batalla de 

l’Ebre… Però també la trobada amb tota 

mena de gent. Espinàs busca la gent, hi 

parla, l’escolta i en recull molt més que les 

paraules. 

A peu per la Terra Alta és l’obra d’un 

gran observador i ja un text clàssic en una 

molt personal literatura de viatges. 

 

 

FEBRER 

La filla del curandero,  

Amy Tan 

Divendres 26 de febrer a les 19.30h 

 

 

Viatge a l’Esperança 

Artur Bladé i Desumvila 

 

Divendres 18 de març a les 19.30h 



. 

Josep Mª Espinàs 
 Barcelona,   
7 de març de 1927   

 

 

 

 

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, on es 

llicencià el 1949. El mateix any guanyà el premi  
Guimerà  amb el seu primer article.  

L'any 1953  es va donar a conèixer com a escriptor 

quan va obtenir el Premi Joanot Martorell amb la 

novel·la Com ganivets o flames. A partir d'aquell 
moment començà a tenir un notable èxit de públic 

lector. Però fou amb la traducció a l'anglès, als    

Estats Units el 1961, de Tots som iguals que      

obtingué també el reconeixement internacional,   
gràcies a elogioses crítiques del New York Herald  

Tribune, el New York Times, el Washington Post i i fins i 

tot la revista Book of the month seleccionà el llibre 
entre dotze de tot el món. 

Va exercir d'advocat fins al 1955 en què entrà a 

l'Editorial Destino. El 23 d’abril de 1976 començà la 

publicació diària al nou diari Avui amb el títol A la 
vora de..., que va mantenir de manera ininterrom-
puda fins al gener de 1999. Gràcies a aquesta    

columna va rebre diversos premis, com el premi 
Ciutat de Barcelona de periodisme l'any 1983, 
el premi AVUI d'articles periodístics el 1992 i 

el Premi Nacional de Periodisme l'any 1995. Llavors 

passà a col·laborar a El Periódico amb la columna 

d'opinió Petit observatori.  

Els articles d'Espinàs es caracteritzen per l'amenitat i 

la diversitat de temes tractats des de diversos tons, 
mostrant la faceta d'un home molt humà i terrible-

ment cívic. 

També ha conduït programes d’entrevistes a la   

televisió: Personal i intransferible, al Canal 33;   

Identitats, a TV3 del 1984 al 1988 i Senyals al    
Canal 33  del 1989 al 1990. 

Com a curiositats, és autor de la lletra de l'himne 

del Barça, amb Jaume Picas. A part d'haver viatjat a 

peu per les zones rurals de Catalunya, també ho ha 
fet per gairebé tot Europa, Israel, L’Índia, Nepal, 

Tailàndia, Malàisia, Hong Kong, Japó i Estats Units. 

Les seves obres s’han traduït a l’alemany, anglès, 

basc, castellà, francès, italià, japonès, neerlandès, 
portuguès i txec.  

El 2002 fou guardonat amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, concedit per Òmnium Cultural i 

el 2006 el seu llibre A peu per Mallorca fou        

guardonat amb el Premi Lletra d’Or. El 2013 li fou 
concedit el premi Ofici de Periodista, guardó atorgat 

pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a la       

trajectòria de professionals que són una referència 

per al conjunt de la professió i que gaudeixen del 
respecte i l'estima dels seus companys. El mateix 
any la Facultat de Comunicació i el Grup d'Inves-
tigació d'Història de la Universitat Autònoma de 
Barcelona li va atorgar el Premi Ploma d'Or.     
L'any 2014 va rebre el Premi Memorial Francesc 
Macià, per la seva defensa de la llengua i la     
cultura catalanes. El 2015 fou distingit amb 
la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. 

JOSEP Mª ESPINÀS 


