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Presentació

PATRONAT
(composició el 31/12/18)

Des del juliol del 2018 tinc l’honor de presidir la Fundació Enciclopèdia Catalana per
encàrrec del seu patronat, després de la malaurada pèrdua de l’anterior president, Antoni
Subirà, que ens va deixar de manera sobtada a l’inici del 2018. Volem ser continuadors de
la bona tasca que va fer durant aquests darrers anys.
Vaig acceptar amb entusiasme posar-me al capdavant d’aquest projecte de més de 50 anys
d’història, que es projecta cap al futur en un moment de gran transformació de la indústria editorial i de necessitat de referents nacionals sòlids.
Coincidint amb l’inici de la meva presidència, hem renovat també la direcció general del
grup d’empreses, amb la incorporació de Joan Abellà, i la direcció editorial de la divisió
de llibreries, amb Ester Pujol.
L’any 2018 la Fundació Enciclopèdia Catalana va continuar amb la tasca que defineix la
seva raó de ser: el foment de la cultura catalana, la seva difusió i també la seva internacio
nalització. Això es va fer mitjançant activitats culturals de divulgació de continguts de
referència per mitjans digitals, el foment de la lectura i el suport a la creació, i també amb
l’activitat editorial del grup d’empreses. En aquesta memòria n’expliquem els detalls.
Volem destacar, un any més, el creixement del Certamen de Lectura en Veu Alta, una
activitat que, a banda dels valors educatius que aporta, genera entre els més joves el plaer
de la lectura.

Xavier Cambra i Vergés
president

Carles Sumarroca i Claverol
vicepresident

Josep Lluís Vilaseca i Requena
secretari

Xavier Antich i Valero
Josep M. Benet i Ferran
Àngel Castiñeira i Fernández
Joan Oliveras i Bagués
Josep Pujol i Ferrusola
Irene Rigau i Oliver
Genís Roca i Verard
Josep M. Rosanas i Martí
Laia Terrón Marín
VOCALS

També és rellevant el creixement sostingut d’usuaris del portal enciclopèdia.cat i del nombre de consultes que s’hi fan, que evoluciona paral·lelament a la incorporació creixent de
dades i temàtiques.
En l’àmbit de la creació, hem produït dues importants novetats en obres de gran format:
Cartells catalans. Òpera, teatre i espectacles, dirigida pel doctor en Història de l’Art Santi
Barjau; i Catalunya 1980-2015. Història en fotografies, codirigida pels historiadors Manel
Risques i Andreu Mayayo.
A més, cal destacar que Enciclopèdia ha guanyat el concurs d’Òmnium Cultural per a
l’edició del premi Sant Jordi durant els pròxims tres anys. Durant la 68a Nit de Santa Llúcia
es va lliurar el guardó, que va correspondre a Jordi Cabré per Digues un desig.
De la nostra oferta d’aquest any per a les llibreries destaquen els llibres vinculats a l’actua
litat que viu el país, com Escrits de presó, de Joaquim Forn i Abans ningú deia t’estimo,
escrit per fills de presos polítics catalans (Anna Forn, Beta Forn, Laura Turull, Marta
Turull i Oriol Sànchez). També va destacar La màgia de la cuina, un recull de més de
dues-centes receptes de Carme Ruscalleda.
Pel que fa a la Galera, en el 56è any de la seva fundació ha continuat amb la seva trajectòria de publicació de literatura infantil i juvenil de qualitat i manté una evolució sòlida en
el mercat català.
Finalment, el departament de publicacions educatives del Grup, Text-laGalera, després
d’haver dedicat sis campanyes a la renovació de tota l’oferta bàsica, des de l’educació
infantil fins al batxillerat (2012-2017), ha iniciat dues sèries de materials completament
noves, especialment pensades per als mestres i les escoles que es volien afegir als moviments de renovació i innovació educativa: “Fem-ho per projectes” i “Tot Tallers”.
Encarem el futur amb energies renovades en la nostra acció, sempre al servei de la cultura i del país. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest apassionant recorregut.
Xavier Cambra
President
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L’enciclopèdia.cat, el projecte
digital de referència del grup

Activitats
culturals

L’enciclopèdia.cat és el projecte digital del grup que ofereix informació de referència, actualitzada i de qualitat, especialment de l’àmbit català.
El portal enciclopèdia.cat conté informació de referència de tipologia diversa. S’hi poden trobar anuaris, atles,
cronologies, estadístiques, diccionaris
de la llengua, diccionaris bilingües, enciclopèdies, grans obres temàtiques i
articles de divulgació científica. Tot
aquest conjunt d’informació representa
prop de 900.000 articles i 46 obres,
d’àmbits també diferents, com ara art,
economia, esport, folklore, geografia,
història, llengua, música, natura, tecnologia, etc. Un conjunt únic en la cultura
catalana.
El portal es nodreix, fonamentalment,
d’obres publicades pel grup Enciclopèdia, les quals han estat convenientment
adaptades al format digital i algunes de
les quals, com ara el Gran Diccionari de
la llengua catalana i la Gran enciclopèdia catalana, disposen d’una actualització permanent. Justament, tots els diccionaris de la llengua i bilingües i els
diccionaris enciclopèdics incorporen la
nova ortografia de l’Institut d’Estudis
Catalans.

Passat, present i futur

Enciclopèdia.cat té com a precedents
digitals directes, precisament, els webs
de les dues obres cabdals de la cultura i
la llengua catalana esmentades més
amunt: el Gran Diccionari de la llengua
catalana i la Gran enciclopèdia catalana,
que van veure la llum digital el 1997 i
que van representar la primera enciclopèdia universal en línia d’Europa i la
segona del món.
Aquest nucli inicial de contingut s’ha
anat ampliant amb la incorporació de
moltes altres obres de la mateixa empresa, que en complementen l’abast
temàtic. I també ha començat a incorporar obres de terceres persones que
volen incloure els seus continguts de
referència en el nostre portal, sempre
amb la validació prèvia de l’editorial.
El cercador, una eina de consulta
indispensable

Atès el gran nombre d’obres i les diverses opcions de consulta, el cercador es
converteix en una eina indispensable
per a una òptima explotació de tota
aquesta informació.
El portal enciclopèdia.cat ofereix unes
obres completament en obert, com ara
el Gran Diccionari de la llengua catalana i la Gran enciclopèdia catalana, i
d’altres en què l’usuari s’ha de registrar
per a poder-les consultar. El registre és
totalment de franc i un cop fet els usua
ris poden consultar lliurement tot el
catàleg d’obres, a més de disposar de les
funcionalitats específiques que s’hi van
aplicant, com ara filtrar les cerques, xatejar amb els editors, exportar alguns
continguts, etc.
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Catàleg d’obres del projecte digital
Anuaris

Anuari 2018

Tècnics i tecnologia en el desenvolupament
de la Catalunya contemporània

Anuari 2017

Comarques de Catalunya

Anuari 2016

Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura
popular de Catalunya

Anuari 2015
Anuaris 2009-2014
Atles

Atles de la diversitat
Atles electoral de la Segona República
a Catalunya

Història de la Generalitat de Catalunya
i dels seus presidents
Història. Política, societat i cultura
dels Països Catalans
Lluís Companys, president de Catalunya
Llibre d’estil d’Enciclopèdia Catalana

Cartografia històrica dels Països Catalans

Biosfera

Cronologia

Història natural dels Països Catalans

Cronologia dels Països Catalans i del món

Catalunya romànica

El portal
enciclopèdia.cat
és d’accés gratuït
gràcies als seus
patrocinadors
i a les donacions
de particulars a
la Fundació
Enciclopèdia
Catalana.

Estadístiques

El món en xifres
Diccionaris de la llengua

Gran Diccionari de la llengua catalana
Conjugador català
Diccionari de sinònims
Diccionaris bilingües

Diccionari català-castellà
Diccionari català-anglès
Diccionari català-francès
Diccionari català-alemany
Diccionari català-italià
Diccionari castellà-català
Diccionari anglès-català
Diccionari francès-català
Enciclopèdies

La referència, també per als infants

Seguint les passes del portal enciclopèdia.cat, el 2016, a partir de l’enciclopèdia infantil Superè es va crear el portal
superè amb contingut de referència per
als infants i per a les persones que tenen
cura de la seva formació. El portal inclou un diccionari d’anglès, una enciclopèdia, esquemes de treball, lectures,
tècniques d’estudi i activitats i exercicis
organitzats per temàtiques i nivells de
dificultat. El portal també està en procés d’ampliació amb més continguts i
actualment només s’hi pot accedir mitjançant un registre.

Gran enciclopèdia catalana
Arbre del coneixement
Enciclopèdia de l’esport català
Enciclopèdia de la música
Diccionari enciclopèdic de la literatura
catalana
Diccionari enciclopèdic del cinema a
Catalunya
Diccionari enciclopèdic d’historiografia
catalana
Obres temàtiques

Enciclopèdia catalana temàtica
Art de Catalunya
Del romà al romànic
Catalunya romànica
L’art gòtic a Catalunya
El Modernisme
Caixes i bancs de Catalunya
Fàbriques i empresaris
Història econòmica de la Catalunya
contemporània

Nous reptes, nous objectius

Amb aquest projecte digital, Enciclopèdia torna a fer un pas endavant per a
mantenir i consolidar la seva posició
com a font principal
de referència en català
i posa a disposició dels
usuaris, en format digital, el conjunt de recursos referencials de
caràcter general i de ca
ràcter escolar i acadèmic que diversos segells del grup han anat
publicant en format
paper al llarg de molts
anys d’activitat editorial.

5 RESUM D’ACTIVITATS 2018

XIV Certamen Nacional Infantil
i Juvenil de Lectura en Veu Alta

Activitats
culturals

SUPORT AL
PROFESSORAT
Tallers de formació
La FEC ofereix al professorat dels centres educatius eines per a treballar aspectes de la lectura en veu alta: interpretació, dicció, ritme...
Durant el curs 2017-2018 s’han portat
a terme 20 tallers, realitzats per actrius
i actors professionals, on han assistit
més de 400 mestres i professors.
Igualment, el web del Certamen ofereix
recursos de suport: un vídeo taller,
apunts de lectura i el manual de lectura en veu alta, editat per Text-laGalera.

L’escenari del Teatre Nacional,
durant la final

Fundació Enciclopèdia Catalana
(FEC), amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social
“la Caixa”, ha convocat durant el curs
2017-2018 la catorzena edició d’aquest
certamen, encaminat a despertar el gust
per la lectura i a promoure’n l’hàbit entre els escolars del nostre país.
Aquesta activitat s’emmarca dins el ferm
compromís de la Fundació amb l’educació i la cultura i es basa en la convicció que la inversió en aquestes activitats
és indispensable per a elevar els nivells
de progrés, benestar i qualitat de vida
en la nostra societat.

Alumnes de Primària dalt
de l’escenari

Així ho han entès les escoles i els instituts, que, un any més, han respost massivament a la convocatòria. S’hi han
inscrit 956 centres, cosa que suposa la
participació de més de 75.000 alumnes
i al voltant de 2.500 mestres i professors. De tots aquests alumnes, 2.740 han
llegit en públic en algun dels 59 quarts
de final organitzats, que són, sobretot,
una mostra de la feina feta dins del centre educatiu i una festa en què la lectura en veu alta és protagonista.

Alumnes de Secundària dalt
de l’escenari
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Fases
classificatòries
Durant el curs escolar, els centres educatius trien els lectors i les lectores,
2.740, que els han de representar en les
fases classificatòries.
Els mesos de març i abril del 2018 es van
celebrar els 59 quarts de final, organitzats arreu del país pels Serveis Territo‑
rials del Departament d’Ensenyament:

• 810aaTarragona
Lleida
• 8 a Girona
• 6 a la Catalunya Central
• 7 al Maresme-Vallès Oriental
• 4 a Barcelona Comarques
• 5 al Consorci d’Educació
• de Barcelona
Llobregat
• 34 ala lesBaixTerres
de l’Ebre
•
• 4 al Vallès Occidental
El mes de maig van tenir lloc 7 semifinals, organitzades per la Fundació Enciclopèdia Catalana: tres a Barcelona

LA FINAL EN IMATGES

 entres participants en el certamen
c
per categories

1r i 2n ESO
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Primària
(612)

16,5%
31,2%

7,3%
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(550)
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3r i 4t ESO
(330)
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900
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sala van tenir el privilegi d’escoltar els
49 finalistes, que van fer honor a la
condició de millors lectors i lectores en
veu alta de Catalunya.
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L’acte va ser conduït per dues actrius i
un actor de la companyia Impro Barcelona, que també ens va oferir uns gags
d’improvisació entre les lectures de les
diferents categories i va interpel·lar els
lectors i lectores per saber com s’estaven sentint.
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(a l’auditori del CaixaForum), una a Salt
(Teatre Municipal), una a Mollerussa
(en el marc del Saló del Llibre Infantil i
Juvenil) i dues a Tarragona (Auditori
de la Diputació). Hi van participar els
388 lectors i lectores finalistes dels
quarts de final.

LA FINAL AL TNC
El 5 de juny la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya va acollir, una
vegada més, la final del Certamen. Les
més de 900 persones que van omplir la

A més del companys, professors i familiars dels finalistes, hi havia diversos
representants del Departament d’Ensenyament, membres del patronat de
Fundació Enciclopèdia Catalana i també directius de l’Obra Social “la Caixa”,
a més dels autors dels textos llegits:
Oriol Sánchez (traductor), Carles Sala,
Àngel Burgas i Jaume Copons.
El jurat va estar format per Pere Mayans
(cap del Servei d’Immersió i Acolliment
Lingüístics del Departament d’Ensenyament), Xavier Carrasco (director
editorial de Text-laGalera), Sam Gutiérrez i Berta Giraut (actrius i formadores de lectura en veu alta per al Certamen).

 liurament de premis als centres
L
escolars

 liurament de premis als centres
L
escolars
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Premis literaris

Activitats
culturals

68a NIT DE SANTA LLÚCIA
La participació en el patrocini d’alguns dels premis literaris catalans més importants
és una de les tasques de què la Fundació Enciclopèdia Catalana se sent més orgullosa
pel que té de contribució al foment de l’obra creativa, sens dubte un dels pilars de
qualsevol cultura.

Premi Sant Jordi

59è PREMI
SANT JORDI DE NOVEL·LA

60è PREMI
CARLES RIBA DE POESIA

Convocat per Òmnium Cultural
Guanyador: Jordi Cabré
Obra: Digues un desig
Dotació: 60.000 
Membres del jurat: Maria Campillo,
Ferran Gadea, Míriam Cano, Fe
Fernández i David Guzman

Convocat per Edicions Proa amb el
patrocini de Fundació Enciclopèdia
Catalana.
Guanyador: Carles Rebassa
Obra: Sons bruts
Dotació: 3.000 
Membres del jurat: Sebastià
Alzamora, Maria Cabrera, Josep M.
Fonalleras, Josep Lluch i Teresa
Pascual
Edició de l’obra: Edicions Proa

Edició de l’obra:

Enciclopèdia Catalana

Premi Carles Riba de poesia

C
 arles Rebassa, guardonat
amb el premi Carles Riba de poesia

Jordi Cabré, guardonat amb
el premi Sant Jordi de novel·la
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E
 ls guardonats en la 68a edició
de la Nit de Santa Llúcia

21è PREMI MERCÈ RODOREDA
DE CONTES I NARRACIONS

Instituït per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
Guanyador: Victor Garcia Tur
Obra: El país dels cecs
Dotació: 6.000 
Membres del jurat: Joana Masó,
Clàudia Rius, Marina Porras, Jordi
Mir i Francesco Ardolino.
Edició de l’obra: Edicions Proa
56è PREMI JOSEP M. FOLCH
I TORRES DE NOVEL·LA
PER A NOIS I NOIES

Convocat per la Galera amb el patrocini
de Fundació Enciclopèdia Catalana
Guanyadora: Núria Franquet
Obra: La Liang dins el quadre
Dotació: 4.000 
Membres del jurat: Muriel
Villanueva, Paula Jarrín, Anna
Guitart, Pep Molist i Oriol Canosa.
Edició de l’obra: La Galera

P
 remi Mercè Rodoreda
de contes i narracions

P
 remi Josep M. Folch i Torres
de novel·la per a nois i noies

45è PREMI JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA JUVENIL

Convocat per la Galera amb el patrocini
de Fundació Enciclopèdia Catalana
Guanyadora: Maite Carranza
Obra: L’alè del drac
Dotació: 6.000 
Membres del jurat: Joan Antoni
Martín Piñol, Laia Soler, Cristina
Ropero, Jorge Jiménez i Raquel Díaz
Edició de l’obra: Bridge
P
 remi Joaquim Ruyra
de narrativa juvenil

Premi
Joaquim Ruyra

V
 ictor Garcia Tur, guardonat amb
el premi Mercè Rodoreda de contes i narracions

N
 úria Franquet, guanyadora del premi
Josep M. Folch i Torres de novel·la per a nois i noies

M
 aite Carranza , guanyadora del premi
Joaquim Ruyra de narrativa juvenil
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Edicions

Activitats
EMPRESARIALS

La tasca més rellevant impulsada per
Fundació Enciclopèdia Catalana és la
que duen a terme les diverses editorials
del grup, que posen a l’abast del món
cultural català un ventall molt ampli
d’obres en tots els àmbits.

Adequació dels diccionaris a la
nova ortografia de l’Institut
d’Estudis Catalans
En les 3 reimpressions de l’any i en la 3a edició del diccionari escolar DIDAC, que vam
començar a distribuir al juny, hem continuat
adaptant el nostre fons a la nova ortografia
de l’Institut d’Estudis Catalans.

Actualització dels diccionaris
català-castellà i castellà-català
a Optimot

3a edició DIDAC

diccionaris

A final d’any hem publicat al portal de la
Generalitat la versió actualitzada dels nostres
diccionaris català-castellà i castellà-català.

Els Diccionaris de
l’Enciclopèdia al portal
enciclopèdia.cat

Participació en l’Any Fabra

Durant el 2018, la tasca principal de l’àrea
de diccionaris ha estat el manteniment i
l’actualització dels 11 diccionaris en línia
publicats al portal enciclopèdia.cat: el Gran
diccionari de la llengua catalana, el Diccionari de sinònims Franquesa, el Conjugador
català i 8 diccionaris bilingües.

Publicacions escolars

Dins dels actes de l’Any Fabra per commemorar la figura de Pompeu Fabra, a l’octubre
vam participar amb una ponència en la jornada organitzada pel TERMCAT, Centre de
Terminologia, titulada “Espais Terminològics 2018: Converses terminològiques”.

Al maig hi vam publicar el Diccionari català-alemany; i a l’octubre, en període de proves, els diccionaris català-anglès avançat i
anglès-català avançat, que van substituir les
versions manuals, molt més petites.

publicacions
escolars
L’any 2018, el departament de publicacions
educatives del Grup hem iniciat dues sèries
de materials completament noves que no
tenien cap precedent en la nostra ja llarga
història.

Publicacions escolars

Després d’haver dedicat sis campanyes a la
renovació de tota la nostra oferta bàsica,
des de l’educació infantil fins al batxillerat
(2012-2017), arribava el moment de fer
uns materials alternatius, pensats especial
ment per als mestres i les escoles que es
volien afegir als moviments de renovació
i innovació educativa. Naturalment, tots
els projectes que formen el nostre catàleg
són perfectament compatibles amb les no-

Publicacions escolars
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ves metodologies, permeten treballar a
mestres i alumnes segons moltes i diferents
maneres d’organitzar-se i són adequats per
a treballar de manera competencial els diferents àmbits i dimensions, però hi havia
lloc per a un nou tipus de material més
lleuger, obert i flexible que permetés un
alt grau d’intervenció del docent i es complementés amb el material que sovint es
fan els mateixos mestres.
Així van néixer dues noves col·leccions:
• El Fem-ho per projectes, per a les escoles
que han triat aquesta manera de treballar.
Consta d’una proposta molt completa i rica
d’idees, recursos i eines per als docents, que
s’ofereix en línia, i d’una carpeta d’aprenentatge per als alumnes. El 2018 n’hem publicat sis per al cicle inicial de primària.
• El Tot Tallers, per als àmbits de llengua i
matemàtiques, són materials lleugers amb
propostes de treball competencials organitzades per dimensions, amb una guia didàctica digital per al mestre molt rica. El 2018
n’hem publicat els llibres de 1r a 4t de primària de llengua catalana i matemàtiques.
A més, continuem apostant pels materials
complementaris i hem publicat una nova
edició, revisada i posada al dia, de dues col·
leccions antigues: el Rumiagrup, d’estratègia de resolució de problemes, i els Textgrup, d’expressió escrita.
També hem ampliat la nostra oferta de quaderns d’estiu amb nous títols per als nens
d’educació infantil: els quaderns Faré P3,
Faré P4, Faré P5 i Faré 1r.

INFANTIL I JUVENIL
El segell d’infantil i juvenil del grup continua sent un referent a les llibreries i a les
escoles. El 2018, l’any en què compleix 56
anys, la Galera ha consolidat la seva posició
com un dels principals segells de literatura
per a nens i joves, amb títols que han arribat
als primers llocs de les llistes de més venuts,
com Mirant l’univers, de Mònica Usart amb

il·lustracions de Roser Calafell. La bona feina que s’ha fet des de la Galera també s’ha
vist recompensada amb el premi Llibreter
per No llegiré aquest llibre, de Jaume Copons
i Òscar Julve, que la Galera va publicar el
2017. En castellà, el segell segueix mantenint-se en una molt bona posició a les llibreries i creix la complicitat amb els llibreters, que el veuen com a sinònim de qualitat.
Per als més petits s’han iniciat col·leccions
com I si?, Magic Hero i Mortina, que han
tingut molt bona acollida. De fet, els dos
primers volums d’aquest darrer títol ja tenen
la segona edició en marxa i estan entre els
més venuts de 2018. Com també ho estan
els llibres d’una col·lecció de producció pròpia per la franja +10 que es va iniciar el
2017, Mystical, de Marta Álvarez i Laia
López, una de les il·lustradores més valorades actualment. L’àlbum Mysticart. L’art de
Mystical, publicat al novembre, i els dos
primers volums de la sèrie Mystical estan
entre els més venuts de la Galera en castellà.
Si el 2017 vam reforçar la línia juvenil amb
la Galera Young, aquest 2018 ha estat el del
creixement, amb una aposta clara per autors
espanyols de reconegut prestigi entre aquest
segment de lectors, com Daniel Ojeda, de
qui s’ha publicat Todo lo que sé sobre un
corazón roto; i noves veus que ja despunten
com la valenciana Beatriz Esteban, amb
Aunque llueva fuego. També s’han potenciat
autors estrangers de molta qualitat, que han
enamorat llibreters i joves lectors com
Stephanie Perkins, Vic James, Meagan
Spooner i Morgan Matson.

Publicacions escolars

Mirant l’univers

Des de la Galera també s’ha volgut treballar
el fons i donar continuïtat a sèries de producció pròpia d’èxit com Superjusticiers del
futbol i Mystical; i s’han fet campanyes especials de reforç a punts de venda amb sèries estrangeres com Agència de detectius
núm. 2 i Los peores años de mi vida. Al 2018
s’ha continuat treballant el fons d’aquestes
sèries amb l’objectiu de consolidar-les entre
els lectors i potenciar l’univers que s’ha creat
amb cadascuna.

Títols de la
Galera

S’ha treballat molt la política d’autor publicant novel·les per a joves com Tots estimem
l’Emma, d’Àngel Burgas, un dels autors més
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venuts de la història de la Galera amb Noel
et busca, entre d’altres. De fet, aquest títol
va ser el segon més venut de la Galera en
català el 2018.
La sèrie Hopi, de J.L. Badal, amb il·lustracions
de Zuzanna Celej, s’ha mantingut en el nostre catàleg en l’àmbit català i ha tingut molt
bona acollida en el mercat internacional. El
2018 es van vendre els 11 volums de la sèrie
a la Xina. Del mateix autor, Els llibres d’A
s’ha venut a Rússia. També Mystical ha captat l’atenció dels editors internacionals, especialment d’Hongria, on es van vendre els
drets. L’illa de Paidonèsia, d’Oriol Canosa,
que va ser un dels grans èxits de la Galera
el 2017, arribarà en breu a tots els lectors de
parla alemanya; d’altra banda, la sèrie de la
furgoneta màgica, Yellow Van, continua el
seu periple internacional i després de vendre’s a la Xina, ara es podrà llegir en turc.

Mystical

El 2018 va ser un any de creació i consolidació de noves sèries de producció pròpia,
d’una aposta ferma per autors nacionals i
internacionals en la franja de middle grade,
i de bons resultats a nivell internacional.

L’illa de Paidonèsia

ficció i no ficció



Títols de Bridge



La màgia de la cuina,
de Carme Ruscalleda
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El nostre segell crossover, trendy i urbà ha
crescut el 2018 amb apostes fermes per buscar el talent nacional i internacional, i per
la producció pròpia. La Sarah Andersen i
els seus Gats indòmits continuen estan entre
els més venuts del segell tant en català com
en castellà i ja són un fenomen a nivell global, amb milions de seguidors a les xarxes
socials. L’èxit de la sèrie Sarah’s Scribbles,
que vam iniciar el 2016 amb Créixer és un
mite, demostra la bona feina editorial feta
en els darrers anys: descobrir el talent i mantenir-lo gràcies a una política d’autor potent.
Des que es va publicar el primer volum, la
Sarah Andersen ha visitat Espanya tres vegades i en cada visita ha provocat cues de
fans. Tant a nivell editorial com de comunicació i màrqueting, s’ha acomboiat l’au-
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tora i els seus llibres, fins a aconseguir convertir-nos en els editors a Espanya del seu
proper projecte, tot i el gran èxit mundial
que ja té i les nombroses propostes que ha
rebut d’altres editorials.
Amb la idea de buscar talent nou al país,
Bridge va publicar el passat novembre el
llibre il·lustrat Kokoro. El cor de les paraules,
de Sandra de la Cruz, que en pocs mesos
s’ha col·locat entre els més venuts del segell
en castellà. També es van publicar volums
com L’amor després de l’amor, de Marc Pallarès i Laura Ferrero, dos joves creadors que
cada vegada tenen més seguidors.
Pel que fa a autors i il·lustradors consolidats,
el segell ha publicat Evasions, d’Eva Piquer
i Eva Armisén, que s’ha situat en la segona
posició dels més venuts i s’ha convertit en
un gran èxit a Catalunya. L’Eva Piquer és
una reconeguda articulista i escriptora catalana i l’Eva Armisén ha esdevingut en els
darrers mesos tot un fenomen a països com
Corea —la seva darrera exposició a Seul ja
l’han visitada 100.000 persones.
Els segells de la casa tampoc s’obliden dels
grans noms que han fet història a Enciclopèdia, com Pilarín Bayés, de qui s’ha publicat l’autobiografia il·lustrada, i que ha col·
laborat amb La màgia de la cuina, un llibre
de receptes molt esperat de la gran cuinera
Carme Ruscalleda, que s’ha fet en tres idio
mes: català, castellà i anglès.
Bridge, que publica instant books, llibres
il·lustrats i còmic, ha aconseguit fer-se un
forat a la taula de novetats a les llibreries
catalanes i d’Espanya, amb llibres de molta
qualitat creats des de la casa i gràcies a la
recerca constant de talent d’aquí i de fora.
També ha estès la seva influència entre els
llibreters a través de les exposicions dels
originals de les obres. Les il·lustracions originals del llibre publicat el 2017 50 moments
literaris ja s’ha pogut veure a una desena de
llibreries d’Espanya i continua rodant. També la mostra de Kokoro i, ben aviat, la d’Evasions.

El 2018, Catedral ha aconseguit grans èxits
amb assajos com Abans ningú deia t’estimo,
el testimoni dels fills dels presos polítics,
que ha estat setmana rere setmana a la llista dels més venuts. També amb Les clavegueres de l’Estat, de Jaume Grau, un llibre
que està entre els més venuts del segell i es
manté a la taula de novetats de moltes llibreries des del mes de març.
Amb la voluntat de publicar autors tant
d’aquí com de fora i de traduir-los sempre
que sigui possible al català i al castellà, Catedral ha tingut altres èxits com La librería
de los corazones rotos, de Petra Hülsmann,
tot un fenomen a Alemanya, i No tornarà a
passar, de Inge Shilperoord. A més, s’ha fet
una clara aposta per autors de reconegut
prestigi internacional i al novembre vam
publicar Moonglow, de Michael Chabon,
premi Pulitzer per Les extraordinàries aventures de Kavalier i Clay, i que ha rebut molt
bones crítiques als mitjans de comunicació.

És el nostre segell més literari, que va penetrant a les llibreries i entre els lectors a
poc a poc, però cada vegada amb més seguidors. Després del gran èxit de La vegetariana, de l’autora coreana Han Kang, que
va ser Man Booker International el 2016,
:Rata_ ha publicat el 2018 el seu segon llibre, Actes humans, que està entre els més
venuts en castellà.
:Rata_ és un segell que aposta per textos
molt literaris i arriscats, i per això busca
talent tant a fora de les nostres fronteres
com a dins, tant si són autors reconeguts
com novells. En el primer cas es trobarien
els textos de Kang i els de Valter Hugo Mãe,
un autor portuguès que es considera el millor de la seva generació. També els de David
Monteagudo, de qui el segell ha publicat
Avui he deixat la fàbrica, un llibre de relats

al més pur estil Monteagudo, perfectament
polits i impecables. Però també vol portar
talent d’altres llengües que per minoritàries
sovint no ens arriben, com la gal·lesa
Angharad Price i el seu títol La vida de la
Rebecca Jones.
A més, :Rata_ aposta per descobrir nous
talents amagats i el 2018 va publicar un dels
volums de contes de més èxit en els darrers
anys, A les ciutats amagades, de Natàlia Cerezo. Aquest llibre ha estat considerat pels
crítics com el millor recull de contes del
2018, ha aconseguit el Jove Talent FNAC i
ha guanyat el prestigiós premi Ojo Crítico
que dona RTVE. Com a resultat de la publicació d’aquest llibre, Natàlia Cerezo ha
estat convidada a participar en un recull
dels millors narradors espanyols i llatinoamericans.

El segell neix amb un èxit rotund, Escrits de
presó, de Joaquim Forn, que ja ha arribat a
la sisena edició i s’ha convertit en un fenomen. Amb milers d’exemplars venuts, el
llibre de l’exconseller d’Interior encara és,
mesos després de la seva publicació, a les
llistes dels més venuts de tots els mitjans de
comunicació.

Les clavegueres de l’estat

Títols diversos d’Enciclopèdia

Aquest segell té continuïtat el 2019 amb altres títols de ficció i no ficció, com el premi
Sant Jordi, coeditat amb Òmnium Cultural,
que es va atorgar a Jordi Cabré per Digues
un desig. Una aposta per la qualitat, tant en
assaig com en ficció.

Títols diversos de :Rata_

Des del 2007, Enciclopèdia Catalana forma
part de l’accionariat del Grup62, que aplega
les editorials Edicions 62, Columna, Proa,
Pòrtic, Empúries, labutxaca, Estrella Polar,
Educaula62, Fanbooks i les edicions catalanes de Planeta, Ariel i Destino. El grup disposa també de diversos segells en castellà.
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del segle xix que tenia la historiografia catalana fins avui.

grans obres
Cartells catalans.
Òpera, teatre i espectacles
1890-2015

Cartells catalans. Òpera,
teatre i espectacles 1890-2015

Volum de la col·lecció “Cartells catalans” dedicat a l’espectacle, principalment al teatre i
l’òpera. Recull 170 cartells, que són una mostra representativa dels cartells publicats des
de la darrera dècada del segle xix fins a la
primera del xxi. La selecció s’inicia amb un
cartell del Circo Ecuestre, realitzat el 1890, i
s’acaba amb un de Jaume Plensa, per al mateix Institut del Teatre, elaborat el 2013.
Majoritàriament es conserven al Centre de
Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre de Barcelona. La selecció es completa amb cartells
conservats en altres institucions, com la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona, l’Arxiu de la Societat del
Liceu, el Centre de Documentació de l’Orfeó
Català, etc.

Història de la literatura catalana.
Volum V. Literatura
contemporània (I). El Vuit-cents

Més d’un segle de cartells ens revelen la importància que tenien com a instrument de
propaganda. Els cartells manifesten, des del
punt de vista visual, l’evolució gràfica i estètica, els gustos i les modes; i, des del punt de
vista formal, són un recull de la cultura que
es consumia a Catalunya. Són l’expressió testimonial de diferents èpoques, tant des d’una
perspectiva artística com social.

Història de la literatura
catalana. Volum V. Literatura
contemporània (I). El Vuit-cents
Cinquè dels 8 volums de la nova Història de
la literatura catalana, obra dirigida per Àlex
Broch i coeditada per Enciclopèdia Catalana,
Editorial Barcino i l’Ajuntament de Barcelona.
El volum, dirigit per Enric Cassany i Josep M.
Domingo, redefineix millor la interpretació
Catalunya 1980-2015.
Història en fotografies

RESUM D’ACTIVITATS 2018
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Les dues parts que s’estableixen del segle
n’expliquen el procés. A la primera part té
lloc la introducció de les estètiques europees
modernes que fonamenten les noves poètiques del romanticisme. A la segona, amb la
instauració dels Jocs Florals, el 1859, s’obre
el camí cap a la progressiva Renaixença i la
plenitud del català com a llengua literària
tot coincidint amb els principis del naturalisme.
Els tres grans noms: Verdaguer, poesia; Àngel
Guimerà, teatre, i Narcís Oller, novel·la, representen els punts de culminació i maduresa
de cada gènere i porten la literatura catalana
cap al moviment modernista de fi de segle
(Volum VI).

Catalunya, 1980-2015.
Història en fotografies
Concebut com una continuació del volum
Catalunya, 1900-1980. Història en fotografies (2012), aquest llibre proposa un repàs
històric d’aquest període a partir de la utilització de la fotografia com a instrument
bàsic per a construir el relat històric. L’obra
presenta una disposició en dobles pàgines
temàtiques en què es busca la integració i el
diàleg de les fotografies entre si i amb el text
que les acompanya. El llibre està dividit en
dues parts: la primera, que consta de nou
capítols, abasta els anys dels governs de Jordi Pujol (1980-2003), i la segona, amb sis
capítols, els anys posteriors fins el 2015,
moment en que el país entra en un nou escenari polític.
Manel Risques (Doctor en Història Contemporània per la UB) i Andreu Mayayo (Catedràtic d’Història Contemporània de la UB)
són els responsables d’aquest projecte que ha
comportat un gran treball de recerca documental en arxius i col·leccions dels més destacats fotògrafs i fotoperiodistes que han
treballat al nostre país els darrers anys.

Estructura empresarial

Activitats
EMPRESARIALS

nes, el 62% de les quals són dones i el 38%
homes, amb una mitjana de 48 anys d’edat
i de 16 anys d’antiguitat a l’empresa. La
participació a Grup 62 és minoritària,
com també a la distribuïdora Àgora, encara que en aquest cas Enciclopèdia és
responsable de gestionar-la.

Fundació Enciclopèdia Catalana és la
capçalera del grup Enciclopèdia. Les participacions empresarials són propietat de
la societat Enciclopèdia Catalana SLU,
perquè l’únic accionista és la mateixa Fundació. Al grup d’empreses majoritari hi
treballen, a finals de l’any 2018, 96 perso-

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Xavier Cambra i Vergés
president

Josep Lluís Vilaseca i Requena
secretari

Carles Sumarroca i Claverol
Vocal

Configuració societària del grup Enciclopèdia

COMITÈ DE DIRECCIÓ
(Fundació Enciclopèdia Catalana FP)

Joan Abellà
DIRECTOR GENERAL

100%

Ester Pujol
DIRECTORA EDITORIAL divisió llibreries

(Enciclopèdia Catalana SLU)

Guillem Carbonell
director de màrqueting digital

Xavier Carrasco
100%

100%

40%

21%

DIRECTOR EDITORIAL TEXT-LA GALERA

Emili Macias
DIRECTOR de DIGEC

Carles Linuesa
60%

DIRECTOR FINANCER

Albert Martí
DIRECTOR COMERCIAL
(ESCOLES I LLIBRERIES)
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i referència
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Josep Méndez
DIRECTOR DE SISTEMES I OPERACIONS

Sílvia Montserrat
CAP DE RECURSOS HUMANS

Marc Sagristà
CAP D’EDICIONS
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Premsa
lans. Òpera, teatre i espectacles 1890-2015.
També han continuat tenint ressò obres
presentades l’any anterior com Plensa /
Estellés • L’Hotel París.

Algunes de les Grans Obres d’Enciclopèdia tenen una presència important
a la premsa. Aquest 2018 ha destacat la
presentació de la Joies de l’arquitectura
catalana contemporània i Cartells cataJoies de l’arquitectura catalana
contemporània
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los maestros
tubre fue un
de tratar según
de la pública
acto
que
las aulas. Dentro irregular quienes prefieren consideran que el 1
de ocno abrir la boca
se hace partiendoes otra cosa. En las aulas
ni fuera de
hay que enseñar
de la contradicc
que para unos
a pensar. Y eso
ión de ideas.
el 1 de octubre
Quiero
fue un acto
ilegal. Y después, se convocó una consulta,decir, explicando
ro eso no fue
y que para otros
explicar las
lo ocurrido
en el Instituto razones de unos y de otros.
Algunos, el
El Palau.
conseller el
Peprimero, se
bre los alumnos
han olvidado
de
este
instituto
de que
taron en contra
de los maestros de Sant Andreu de la Barcael 5 de octude guardias
que señalaron
se manifesciviles. ¿Y por
a sus compañer
qué
colegas desde
os hijos
párvulos, por lo hicieron? Simpleme
nte porque son
vulario situada
cierto, muchos
sus
en
dia Civil convive el mismo cuartel. Porquede ellos desde el aula de
parcon absoluta
la comandan
precauciones
cia de la Guarlas toman otros. normalidad desde 1992
con el barrio.
Es lo habitual.
Las
Lo de siempre.
@alexsalm

LA IMAGEN DEL

12 DE JUNIO DE

ÁLEX SÀLM

de Bargalló

onbcn | alex.salmo

n@elmund

LAS ACCIONES
a cabo el Govern que lleve
ria social, y más en matesi van bien
provistas de
recursos económicos, serán
una
baza para arrastrarbuena
a los
partidos más
autonomistas
hacia las filas
soberanistas.
Y en esta horquilla
se encuentran los
comunes. Al
nuevo Ejecutivo
puede interesarle catalán
,
y
de hecho lo acabará
necesitando,
estar a buenas
con la formación que
lidera
Domènech porque Xavier
la CUP
parece que
no cederá
sus ansias republican en
as

SANTI BARJAU

Historia de
las
artes gráficas
en Cataluñ
a

7

Enciclopèdia
Catalana acaba
de
un libro-obje editar
to:
tells catalans. CarÒpera,
teatre i espectacle
s
1890-2015,
a cargo de
los
investigad ores
Santi Barjau
y
Pintó. No sólo Roser
se recupera un patrimoni
menudo olvidado, o a
que se establece sino
lato alternativo un reartes escénicas de las
suales catalanas. y vi-

o.es

DÍA

Programa sólo
para presas

Seis de cada
diez
tros penitenciar reclusas en cenios
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Principals obres
Monografies
d’artistes

Joan Brossa. Poemes visuals

Picasso, obra catalana

Miró i els poetes catalans

1 volum, llibre d’estudi i poema objecte
DIRECCIÓ: Glòria Bordons

1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Eduard Vallès

1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Vicenç Altaió

Llibres
d’artista

  exhaurit

Sinera

Salveu-me la mirada

1 volum i 9 rajoles
Salvador Espriu / Joan-Pere Viladecans

5 carpetes i gravat
Miquel Martí i Pol / Joan-Pere Viladecans
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principals
obres

Llibres
d’artista

  exhaurit

  exhaurit

Dalí. Les mil i una nits

Obres de museu

1 volum i llibre d’estudi
Salvador Dalí

1 volum i llibre d’estudi
Josep Pla / Salvador Dalí

L’Odissea
1 volum i plata de ceràmica
Homer / Carles Riba / Frederic Amat

  exhaurit

Plensa / Estellés · L’Hotel París

Llibre de meravelles

23 díptics, 6 tríptics, gravat
i 6 transparències de coure
Jaume Plensa / Vicent Andrés Estellés

1 volum
Ramon Llull / Jaume Plensa

RESUM D’ACTIVITATS 2018
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Escultures

Subirachs – Llull

Irene

Escultura i llibre d’estudi
Josep M. Subirachs / F. Fontbona /
D. Giralt-Miracle / J. Subirachs-Burgaya

Escultura i llibre d’estudi
Jordi Díez

JOIERIA

L’art de la joia catalana

L’art de la joia catalana. Bagués

1 volum i 1 joia (anell, fermall o arracades)
Pilar Vélez / Bagués-Masriera

1 volum i 1 joia (anell «Menorca»)
Pilar Vélez / Bagués-Masriera
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principals
obres

Història

Catalunya, nació d’Europa. 1714-2014

Autobiografia de Catalunya

1 volum

1 volum
Daniel Venteo

DIRECCIÓ: Joaquim Albareda

El naixement de la nació catalana.
Orígens i expansió. Segles IX-XIV
1 volum
DIRECCIÓ: Josep M. Salrach

Atles català (Cresques)
6 làmines i llibre d’estudi
Direcció: Jesús Giralt

  NOVETAT

Catalunya, 1900-1980. Història en fotografies
1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Manel Risques
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Catalunya, 1980-2015. Història en fotografies
DIRECCIÓ: Manel Risques i Andreu Mayayo
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Història de l’Art
Joies de l’art català

  exhaurit

Joies del romànic català

Joies del gòtic català

Joies del Barroc català

1 volum

1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Antoni Pladevall

DIRECCIÓ: Carles Puigferrat

DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

  exhaurit

Joies del Modernisme català
1 volum
DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

Joies del Modernisme català.
Espais interiors

Joies del Noucentisme

1 volum

DIRECCIÓ: Mercè Vidal

DIRECCIÓ: Consol Bancells

1 volum

Cultura
Tresors de Catalunya

Joies de l’arquitectura catalana
contemporània
1 volum
DIRECCIÓ: Joan Busquets
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principals
obres

Història de l’Art
Pintura catalana

Pintura catalana. El romànic

Pintura catalana. El gòtic

Pintura catalana. El Modernisme

1 volum
Montserrat Pagès

1 volum
Rosa Alcoy

1 volum

  NOVETAT

Pintura catalana. Les avantguardes
1 volum
DIRECCIÓ: Joan M. Minguet

  NOVETAT

Cartells catalans.
Òpera, teatre i espectacles 1890-2015
1 volum

RESUM D’ACTIVITATS 2018
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Direcció: Francesc Fontbona

Llibres
d’artista

Mareperlers i ovaladors
Pere Jaume

Pròximament
Litografies
d’antoni tàpies
Litografies de l’obra Visca
Catalunya, de la sèrie
“Negre i roig” d’Antoni
Tàpies. Se’n van editar
75 exemplars, numerats
i signats a mà per l’artista
i 15 hors-commerce.
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