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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 indús-
tria 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.

També és rellevant el creixement sostingut d’usuaris del portal enciclopèdia.cat i del nom-
bre 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 trajectò-
ria 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 movi-
ments 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 cultu-
ra i del país. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest apassionant recorregut.

Xavier Cambra
President
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ActivitAts  
culturAls

El portal enciclopèdia.cat conté infor-
mació de referència de tipologia diver-
sa. S’hi poden trobar anuaris, atles, 
cronologies, estadístiques, diccionaris 
de la llengua, diccionaris bilingües, en-
ciclopèdies, 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, tecno-
logia, etc. Un conjunt únic en la cultura 
catalana.

El portal es nodreix, fonamentalment, 
d’obres publicades pel grup Enciclopè-
dia, 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 enciclopè-
dia catalana, disposen d’una actualitza-
ció permanent. Justament, tots els dic-
cionaris 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 enciclo-
pèdia 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 em-
presa, que en complementen l’abast 
temàtic. I també ha començat a incor-
porar 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 diver-
ses 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 catala-
na 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, xa-
tejar amb els editors, exportar alguns 
continguts, etc.

l’enciclopèdia.cat, el projecte 
digital de referència del grup
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L’enciclopèdia.cat és el projecte digital del grup que ofereix informació de referèn-
cia, actualitzada i de qualitat, especialment de l’àmbit català.



Catàleg d’obres del projecte digital

AnuAris

Anuari 2018

Anuari 2017

Anuari 2016

Anuari 2015

Anuaris 2009-2014

Atles

Atles de la diversitat

Atles electoral de la segona república  
a Catalunya

Cartografia històrica dels Països Catalans

CronologiA

Cronologia dels Països Catalans i del món

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

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

tècnics i tecnologia en el desenvolupament  
de la Catalunya contemporània

Comarques de Catalunya

tradicionari. enciclopèdia de la cultura  
popular de 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

Biosfera

Història natural dels Països Catalans

Catalunya romànica
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la referència, també per als infants
Seguint les passes del portal enciclopè-
dia.cat, el 2016, a partir de l’enciclopè-
dia 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 in-
clou un diccionari d’anglès, una enci-
clopèdia, esquemes de treball, lectures, 
tècniques d’estudi i activitats i exercicis 
organitzats per temàtiques i nivells de 
dificultat. El portal també està en pro-
cés d’ampliació amb més continguts i 
actualment només s’hi pot accedir mit-
jançant un registre.

Nous reptes, nous objectius
Amb aquest projecte digital, Enciclopè-
dia 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 di-
gital, el conjunt de re-
cursos referencials de 
caràcter general i de ca-
ràcter escolar i acadè-
mic que diversos se-
gells del grup han anat 
publicant en format 
paper al llarg de molts 
anys d’activitat edito-
rial.

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



ActivitAts  
culturAls

alumnes de primària dalt 
 de l’escenari

alumnes de Secundària dalt 
 de l’escenari

 

Fundació Enciclopèdia Catalana 
(FEC), amb la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament de la Genera-
litat 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 en-
tre els escolars del nostre país.

Aquesta activitat s’emmarca dins el ferm 
compromís de la Fundació amb l’edu-
cació i la cultura i es basa en la convic-
ció que la inversió en aquestes activitats 
és indispensable per a elevar els nivells 
de progrés, benestar i qualitat de vida 
en la nostra societat.

Així ho han entès les escoles i els insti-
tuts, que, un any més, han respost mas-
sivament 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 profes-
sors. 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 cen-
tre educatiu i una festa en què la lectu-
ra en veu alta és protagonista.

sUPOrt AL 
PrOFessOrAt
Tallers de formació
La FEC ofereix al professorat dels cen-
tres educatius eines per a treballar as-
pectes de la lectura en veu alta: inter-
pretació, 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 lectu-
ra en veu alta, editat per Text-laGalera.

FAses  
CLAssiFiCAtòries
Durant el curs escolar, els centres edu-
catius 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, organit-
zats arreu del país pels Serveis Territo - 
rials del Departament d’Ensenyament:

• 8 a Tarragona

• 10 a 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

• 3 al Baix Llobregat

• 4 a les Terres de l’Ebre

• 4 al Vallès Occidental

El mes de maig van tenir lloc 7 semifi-
nals, organitzades per la Fundació En-
ciclopèdia Catalana: tres a Barcelona 

Xiv certamen Nacional infantil  
i Juvenil de lectura en veu alta
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L’escenari del Teatre Nacional, 
 durant la final 



   Lliurament de premis als centres 
escolars

(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 Na-
cional de Catalunya va acollir, una 
vegada més, la final del Certamen. Les 
més de 900 persones que van omplir la 
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la FiNal eN imatGes 

  ceNtRes PaRticiPaNts eN el ceRtameN 
PeR cateGORies

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.

L’acte va ser conduït per dues actrius i 
un actor de la companyia Impro Barce-
lona, 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’esta-
ven sentint.

A més del companys, professors i fami-
liars dels finalistes, hi havia diversos 
representants del Departament d’Ense-
nyament, membres del patronat de 
Fundació Enciclopèdia Catalana i tam-
bé 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’Ense-
nyament), Xavier Carrasco (director 
editorial de Text-laGalera), Sam Gu-
tiérrez i Berta Giraut (actrius i forma-
dores de lectura en veu alta per al Cer-
tamen).

31,2%

CiCLE SUpErior 
priMÀria 
(612)

28,1% CiCLE MiTJÀ 
priMÀria
(550)

16,9%

7,3%

16,5%

3r i 4t ESo 
(330)

1r i 2n ESo 
(324)

aULa 
aCoLLida 

(143)

   Lliurament de premis als centres 
escolars
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60è  PRemi  
caRles RiBa de POesia

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

59è PRemi  
saNt JORdi de NOvel·la

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
EdiCió dE L’obra:  
Enciclopèdia Catalana

Premis literaris
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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 

premi Carles riba de poesia 

Jordi Cabré, guardonat amb 
el premi Sant Jordi de novel·la

   Els guardonats en la 68a edició  
de la Nit de Santa Llúcia

  Carles rebassa, guardonat 
amb el premi Carles riba de poesia

ACtivitAts  
CULtUrALs



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

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
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  premi  
      Joaquim ruyra

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

  premi Mercè rodoreda  
de contes i narracions

  premi Joaquim ruyra  
de narrativa juvenil

   Victor garcia Tur, guardonat amb 
el premi Mercè rodoreda de contes i narracions

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

  Maite Carranza , guanyadora del premi 
Joaquim ruyra de narrativa juvenil



ACtivitAts  
eMPresAriALs

adequació dels diccionaris a la 
nova ortografia de l’institut 
d’estudis catalans
En les 3 reimpressions de l’any i en la 3a edi-
ció del diccionari escolar DIDAC, que vam 
començar a distribuir al juny, hem conti nuat 
adaptant el nostre fons a la nova ortografia 
de l’Institut d’Estudis Catalans.

actualització dels diccionaris 
català-castellà i castellà-català  
a Optimot
A final d’any hem publicat al portal de la 
Ge neralitat la versió actualitzada dels nostres 
diccionaris català-castellà i castellà-català.

Participació en l’any Fabra
Dins dels actes de l’Any Fabra per comme-
morar la figura de Pompeu Fabra, a l’octubre 
vam participar amb una ponència en la jor-
nada organitzada pel TERMCAT, Centre de 
Terminologia, titulada “Espais Terminolò-
gics 2018: Converses terminològiques”.
 

 

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.

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-

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. 

diCCiOnAris

els diccionaris de 
l’enciclopèdia al portal  
enciclopèdia.cat
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 Diccio-
nari de sinònims Franquesa, el Conjugador 
català i 8 diccionaris bilingües.

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

edicions
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publicacions escolars  

3a edició didaC  

publicacions escolars  

publicacions escolars  



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 di-
ferents 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 com-
plementés 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’aprenen-
tatge per als alumnes. El 2018 n’hem publi-
cat 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 organit-
zades per dimensions, amb una guia didàc-
tica digital per al mestre molt rica. El 2018 
n’hem publicat els llibres de 1r a 4t de pri-
mària 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’estratè-
gia de resolució de problemes, i els Text-
grup, d’expressió escrita.

També hem ampliat la nostra oferta de qua-
derns 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 conti-
nua 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 fei-
na 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 mante-
nint-se en una molt bona posició a les lli-
breries i creix la complicitat amb els llibre-
ters, 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 prò-
pia per la franja +10 que es va iniciar el 
2017, Mystical, de Marta Álvarez i Laia 
López, una de les il·lustradores més valora-
des 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 poten ciat 
autors estrangers de molta qualitat, que han 
enamorat llibreters i joves lectors com 
Stephanie Perkins, Vic James, Meagan 
Spooner i Morgan Matson.

Des de la Galera també s’ha volgut treballar 
el fons i donar continuïtat a sèries de pro-
ducció pròpia d’èxit com Superjusticiers del 
futbol i Mystical; i s’han fet campanyes es-
pecials de reforç a punts de venda amb sè-
ries 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. 

S’ha treballat molt la política d’autor publi-
cant 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 nos-
tre 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 cap-
tat l’atenció dels editors internacionals, es-
pecialment 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 ven-
dre’s a la Xina, ara es podrà llegir en turc.

El 2018 va ser un any de creació i consoli-
dació 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.

FiCCió i nO FiCCió

El nostre segell crossover, trendy i urbà ha 
crescut el 2018 amb apostes fermes per bus-
car 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 glo-
bal, 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 man-
tenir-lo gràcies a una política d’autor potent. 
Des que es va publicar el primer volum, la 
Sarah Andersen ha visitat Espanya tres ve-
gades i en cada visita ha provocat cues de 
fans. Tant a nivell editorial com de comu-
nicació i màrqueting, s’ha acomboiat l’au-

tora i els seus llibres, fins a aconseguir con-
vertir-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 Pa-
llarès 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 ca-
talana 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 Enciclo-
pèdia, com Pilarín Bayés, de qui s’ha publi-
cat 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 ori-
ginals del llibre publicat el 2017 50 moments 
literaris ja s’ha pogut veure a una desena de 
llibreries d’Espanya i continua rodant. Tam-
bé la mostra de Kokoro i, ben aviat, la d’Eva-
sions.

Mystical  

 L’illa de paidonèsia 

  Títols de bridge 

  La màgia de la cuina, 
de Carme ruscalleda



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 Ce-
rezo. 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 pu-
blicació d’aquest llibre, Natàlia Cerezo ha 
estat convidada a participar en un recull 
dels millors narradors espanyols i llatinoa-
mericans. 

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 feno-
men. 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. 

Aquest segell té continuïtat el 2019 amb al-
tres 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.

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 catala-
nes de Planeta, Ariel i Destino. El grup dis-
posa també de diversos segells en castellà.

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 llis-
ta dels més venuts. També amb Les clave-
gueres 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 lli-
breries 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, Ca-
tedral 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 aven-
tures de Kavalier i Clay, i que ha rebut molt 
bones crítiques als mitjans de comunicació.

És el nostre segell més literari, que va pe-
netrant a les llibreries i entre els lectors a 
poc a poc, però cada vegada amb més se-
guidors. Després del gran èxit de La vege-
tariana, de l’autora coreana Han Kang, que 
va ser Man Booker International el 2016, 
:Rata_ ha publicat el 2018 el seu segon lli-
bre, 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 mi-
llor de la seva generació. També els de David 
Monteagudo, de qui el segell ha publicat 
Avui he deixat la fàbrica, un llibre de relats 
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del segle xix que tenia la historiografia cata-
lana fins avui. 

Les dues parts que s’estableixen del segle 
n’expliquen el procés. A la primera part té 
lloc la introducció de les estètiques euro pees 
modernes que fonamenten les noves poèti-
ques 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 natura-
lisme. 

Els tres grans noms: Verdaguer, poesia; Àngel 
Guimerà, teatre, i Narcís Oller, novel·la, re-
presenten 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 fotogra-
fies (2012), aquest llibre proposa un repàs 
històric d’aquest període a partir de la uti-
lització 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 Jor-
di Pujol (1980-2003), i la segona, amb sis 
capítols, els anys posteriors fins el 2015, 
moment en que el país entra en un nou es-
cenari polític.

Manel Risques (Doctor en Història Contem-
porània per la UB) i Andreu Mayayo (Cate-
dràtic d’Història Contemporània de la UB) 
són els responsables d’aquest projecte que ha 
comportat un gran treball de recerca docu-
mental en arxius i col·leccions dels més des-
tacats fotògrafs i fotoperiodistes que han 
treballat al nostre país els darrers anys.

GrAns OBres 

cartells catalans.
Òpera, teatre i espectacles
1890-2015 
Volum de la col·lecció “Cartells catalans” de-
dicat a l’espectacle, principalment al teatre i 
l’òpera. Recull  170 cartells, que són una mos-
tra 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 ma-
teix Institut del Teatre, elaborat el 2013.

Majoritàriament es conserven al Centre de 
Documentació i Museu de les Arts Escèni-
ques (MAE) de l’Institut del Teatre de Barce-
lona. La selecció es completa amb cartells 
conservats en altres institucions, com la Bi-
blioteca 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. 

Més d’un segle de cartells ens revelen la im-
portància que tenien com a instrument de 
propaganda. Els cartells manifesten, des del 
punt de vista visual, l’evolució gràfica i estèti-
ca, 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 tes-
timonial 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 
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Configuració societària del grup enciclopèdia

100% 100%

100%

40% 21%

60%

15   rESUM d’aCTiViTaTS 2018

estructura empresarial

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

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, en-
cara que en aquest cas Enciclopèdia és 
responsable de gestionar-la.

(Enciclopèdia Catalana SLU)

xavier Cambra i Vergés
prESidENT

Josep Lluís Vilaseca i requena
SECrETari 

Carles Sumarroca i Claverol 
VoCaL

cOmitÈ de diRecciÓ

Joan abellà
dirECTor gENEraL

Ester pujol
dirECTora EdiToriaL diViSió LLibrEriES

guillem Carbonell
dirECTor dE MÀrqUETiNg digiTaL

xavier Carrasco
dirECTor EdiToriaL TExT-La gaLEra 

Emili Macias
dirECTor dE digEC

Carles Linuesa
dirECTor FiNaNCEr 

albert Martí
dirECTor CoMErCiaL

(ESCoLES i LLibrEriES)

Josep Méndez
dirECTor dE SiSTEMES i opEraCioNS 

Sílvia Montserrat
Cap dE rECUrSoS HUMaNS

Marc Sagristà
Cap d’EdiCioNS

cONsell d’admiNistRaciÓ

(Fundació Enciclopèdia Catalana FP)

Marques i segells

Grans obres 
i referència educació

edicions 
generals
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él a la vida y a la muerte. Es mucho más salvaje que José Ángel Valen-te, pero está muy cerca de él y de los místicos en cuanto a profun-didad», aseguró el responsable de la edición bibliográfi ca de «L’Hotel París».
Para el artista es evidente que hay una línea común entre la propia creación artística y el pro-pio ser. «El arte es consecuencia de la vida. Cuando me preguntan sobre una escultura cuál es el material que se ha empleado, yo siempre hablo de la vida», argu-mentó.

Víctor FERNÁNDEZ– Barcelona mos y bebimos», explicaba Plen-sa.
Ese impacto todavía hoy dura. Buena prueba de ella es la edición de bibliófi lo que Plensa acaba de realizar para Enciclopèdia Catala-na de «L’Hotel París». Plensa ha construido un libro que cuenta con  dos ediciones diferentes: una de únicamente 75 ejemplares numerados, fi rmados por Plensa, con un estuche numerado de cobre, fi rmado a mano por el ar-tista, con un grabado calcográfi co sobre papel hecho a mano, y otra edición de 999 ejemplares nume-rados, con estuche numerado y la fi rma del escultor grabada con láser. El primero tiene un precio de 6.900 euros y la segunda edi-ción cuesta 3.495 euros.

Jaume Plensa ayer no acertaba a adivinar cuándo llegó por prime-ra vez a sus manos «L’Hotel París», uno de los más celebrados poe-marios del inolvidable valenciano Vicent Andrés Estellés. Lo que pudo rememorar es que «era un libro en una edición muy sencilla [la mítica colección Llibres de l’Escorpí de Edicions 62]. Dentro de ese volumen  que encontré a un poeta extraordinario». Tal fue el impacto que quiso conocer al poeta, por lo que viajó hasta Va-lencia para encontrarlo. Fue en 1985. «Lo que pensé que sería una hora de conversación se convir-tieron en dos días inolvidables en los que hablamos muchos, fuma-

Jaume Plensa se instala en «L’Hotel París»
El artista realiza una edición de bibliófi lo 
de uno de los poemarios de Estellés

Miquel González/Shooting

Jaume Plensa, ayer, junto al estuche para su edición de «L’Hotel París»

«He intentado encontrar los mecanismos y las técnicas nece-sarias para poder hacer este libro. Es un homenaje a esa poesía que 

do se cumpla lo que parecía una asignatura pendiente de nuestros museos. 
Será en el mes de noviembre cuando la obra de Jaume Plensa se instale en el Museu d’Art Con-temporani de Barcelona (Macba) y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. En el centro barcelonés, su director, Ferran Barenblit, al que conoce desde que era un adolescente, prepara una muestra «con una mirada al pasado», mientras que para el Reina Sofía habrá «un pro-yecto específi co». 

va formando a la sociedad», co-mentó el artista. Ese homenaje parte también de aquel encuentro en la playa de la Malvarrosa con Estellés cuando le autorizó a ilus-trar «L’Hotel París». Sin embargo, el editor del poeta no estuvo de acuerdo con la propuesta, con lo que el proyecto ha estado dormi-do durante casi tres décadas.En ese tiempo, Jaume Plensa se ha convertido en uno de los artis-tas catalanes de mayor proyec-ción internacional, con obras en medio mundo y una agenda de vértigo. Pero eso no ha hecho que su interés por la poesía haya dis-minuido. Y Estellés es uno de sus indiscutibles poetas de cabecera. «No hay poetas que tengan una aproximación tan profunda como 

A Jaume Plensa también se le preguntó ayer por los muchos y nuevos proyectos que hay en su agenda, destacó la invitación re-cibida por parte de la comunidad benedictina de Montserrat para que haga una escultura para el lugar, que conoce bien y al que de pequeño acudía con sus padres, a dormir «en una de las celdas, donde ellos pasaron la luna de miel». Para Plensa, que reconoció no ser nada religioso, la propues-ta de Montserrat «tiene una carga espiritual y simbólica enorme».Estados Unidos fue uno de los principales destinos del escultor a lo largo de este años que se aca-ba, como lo demuestra su paso por Nueva York o Chicago. Pero será el próximo año cuan-

EL POETA VALENCIANO YA ACEPTÓ HACE 30 AÑOS QUE PLENSA ILUSTRARA �L’HOTEL PARÍS�

EL MACBA Y EL REINA SOFÍA PRESENTARÁN DOS EXPOSICIONES EN 2018 DEDICADAS A JAUME PLENSA

Con un punto de partida centrado en «qué le pasa a una mujer con poder», la Compañía Nacional de Teatro Clásico llevará hoy a las tablas del Teatre Nacional de Ca-talunya (TNC) «El Perro del Hor-telano», una de las comedias de Lope de Vega con «mayor perso-nalidad».
Dirigida por la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pimenta, esta nueva versión de Álvaro Tato del clásico de Lope de Vega permane-cerá hasta el 7 de enero en este 

L.R. - Barcelona El TNC estrena un montaje de «El Perro del Hortelano» centrado en la mujer Una imagen 
del montaje 
que se estrena 
hoy en el TNC

TNC

teatro barcelonés, después de haber pasado por Madrid y Alma-gro.
En esta ocasión, Pimenta y Tato han buscado refl exionar sobre «qué le pasa a una mujer con po-der, a cuántas cosas tiene que re-nunciar», según dijo la directora. «Nosotros llegamos a la conclu-

sión de que el texto trata el drama que vivía una mujer a la que todo el mundo buscaba un marido», puntualizó. «Sin cambiar una coma», este nuevo montaje de «El Perro del Hortelano», escrita entre 1613 y 1615, vuelve a abordar un texto que narra la historia de Dia-na, Condesa de Belfl or, que se 

enamora de un hombre humilde, su secretario Teodoro.El reparto cuenta en esta oca-sión con la actriz Marta Poveda, que da vida a Diana, y a Rafa Cas-

tejón como Teodoro.  Junto a Po-veda y Castejón están otros nom-bres de la escena teatral como Joaquín Notario, Álvaro de Juan, Natalia Huarte o Egoitz Sánchez.
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Algunes de les Grans Obres d’Enciclo-
pèdia tenen una presència important 
a la premsa. Aquest 2018 ha destacat la 
presentació de la Joies de l’arquitectura 
catalana contemporània i Cartells cata-

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

Joies de l’arquitectura catalana 
contemporània  

Cartells catalans. Òpera, teatre i  
espectacles 1890-2015  

plensa / Estellés · L’Hotel parís 

Cataluña

Pigem y Rafael Aranda, ganado-

res en 2017 del premio Pritzker, el 

Nobel de la arquitectura. «Po-

dríamos decir que la arquitectu-

ra moderna catalana, en conjun-

to, puede ser vista con un esplen-

dor comparable a la arquitectura 

modernista, planteada muy a 

menudo como una especie de 

edad de oro. Sin embargo ésta, 

por muy emblemática que sea, no 

tuvo la capacidad de dar respues-

tas más allá de las demandas de 

las clases dominantes del mo-

mento. La espectacularidad ac-

tual de la arquitectura contem-

poránea es más diversa, pero so-

bre todo está en camino de apor-

tar soluciones al conjunto de la 

sociedad», asegura Busquets, 

arquitecto, urbanista y catedrá-

tico de Harvard.

El volumen, que cuenta con 

textos y selecciones, entre otros, 

de Lluís Domènech i Girbau, Al-

bert Fuster, Julio Garnica, 

Eulàlia Gómez Escoda, Pere Joan 

Ravetllat y Carme Ribas Seix, es 

una especie de canon de la nueva 

arquitectura, que pasa por el ra-

cionalismo,  el Gatcpac (Grup 

d'Arquitectes i Tècnics Catalans 

per al Progrès de l'Arquitectura 

Contemproània), el Grup R co-

mandado por Oriol Bohigas, 

hasta llegar a los nuevos creado-

res y su visión más orgánica e 

integrada con el entorno. «La 

arquitectura catalana atraviesa 

un gran momento y sobre todo 

tiene un extraordinario futuro, al 

haber conjugado las infl uencias 

internacionales con la tradición 

local», señala Busquets en una 

entrevista con LA RAZÓN.

La lista es muy signifi cativa. 

Nos tropezamos, por ejemplo, 

con ediifi cos que pueden pasar 

fácilmente desapercibidos en 

una primera visita por la ciudad, 

como la «Casa de la Marina», de 

Josep Antoni Coderch y Manuel 

Valls Vergés, una construcción 

en un solar de reducidas dimen-

siones, 158 metros cuadrados en 

la Barceloneta, pero cuya facha-

da, alternando cerámica rojiza y 

persians de fulgor blanco la con-

vierten en, sí, una auténtica joya 

visual y funcional a un tiempo 

hasta el punto de provocar peque-

ños suspiros involuntarios. «La 

gran tradición catalana se bene-

fi cia de sus grandes maestros y 

escuelas, que marcan una mane-

ra de hacer que, a parte de la ló-

gica diversidad de sus diferentes 

arquitectos, sí crean una forma 

de presentarse al mundo», señala 

Busquets.

El libro se divide por ejes temá-

ticos, de edifi cios institucionales 

a viviendas unifamiliares, colec-

tivas, equipamientos locales, ge-

nerales hasta arquitecturas de 

espacio libre o edifi cios de uso 

mixto. Así, nos podemos encon-

trar con emblemas como la Casa 

Bloc, esa maravilla ideada por 

Josep Lluís Sert, Josep Torres 

Clavé y Joan B. Subirana en Sant 

Andreu en 1932 y que ha sido re-

habilitada y abierta al público 

por el Ayuntamiento en los últi-

mos años. Como explica el libro, 

Sert invitó a Le Corbusier a Bar-

celona de 1928 al 32 y en la última 

de estas visitas los dos se reunie-

ron con Francesc Macià, presi-

dente de la Generalitat, dejando 

claro que la Generalitat republi-

cana apostaba con fuerza por la 

nueva arquitectura racionalista. 

A partir de aquí, llegó el encargo 

de un bloque de edifi cios para 

hacer frente a las demandas de 

vivienda de la clase obrera que 

daría pie a Casa Bloc, una mara-

villa que incluyó 200 viviendas de 

60 metros cuadrados y que tam-

bién posibilitaron espacio para 

escuelas, bibliotecas, economa-

tos, incluso instalaciones depor-

tivas en los espacios libres del 

patio. 
Por supuesto, Busquets recvo-

noce que limitarse a 115 «joyas» 

ha hecho que la selección haya 

sido un «auténtico dolor de cabe-

za», pero lo que no pued enegarse 

Carlos Sala - Barcelona

En la esquina de las calles Coll-

blanc con Progrés se levanta un 

extraordinario edifi cio. Muchos 

no lo ven, muchos vecinos inclu-

so lo niegan, «no hay nada ex-

traordinario aquí», dicen. Hay 

quien afi rma que parece un edi-

fi cio invisible, poque está tan in-

tegrado dentro de un barrio ma-

sifi cado del entorno metropolita-

no que nadie se percata de su 

presencia.  Es la Casa Pons y en 

el año 1933, cuando acabó su 

construcción, fue bautizado 

como «el rascacielos de Coll-

blanc». Su importancia es tal que 

incluso fue el primer edifi cio de 

la ciudad en tener ascensores, 

algo imprescindible para sus 

doce plantas.

 No hay turistas a su alrededor 

fotografi ándolo, como ocurre con 

los iconos del modernismo. Tam-

poco se disponen postales con su 

fi gura en los quioscos de las Ram-

blas, pero está declarado Bien 

Cultural de Interés Local y hoy 

sigue siendo un emblema de 

L'Hospitalet de Llobregat. «En su 

tiempo fue el edifi cio más alto del 

área metropolitana. Fue una 

construcción emblemática, pero-

que después quedó algo diluida 

dentro del crecimiento que llegó 

con la posguerra», escribe el ar-

quitecto Arcadi Pla i Masmi-

quel,
Éste es uno de los 115 edifi cios 

y construcciones que reúne el 

impresionante volumen «Joies 

de L'arquitectura catalana con-

temporània», que edita Enciclo-

pèdia Catalana. Joan Busquets 

coordina un exhaustivo trabajo 

que recupera lo más destacado de 

la nueva arquitectura de los años 

20 a la actualidad, una historia 

que reivindicar que va del edifi cio 

Mies van der Rohe a los primeros 

trabajos del estudio RCR, forma-

do por Ramon Vilalta, Carme 

Joan Busquets 

presenta «Joies de 

l'Arquitectura 

catalana 

contemporània» donde 

reúne 115 nuevos 

iconos arquitectónicos

Dentro de los arquitectos  

representados están Sert, 

Coderch, Mies van der 

Rohe, Bohigas, Bofi ll o 

Miralles, entre otros

Los edifi cios van de los 

unifamiliares a los públicos 

y va de fi nales de los años 

20 hasta la más compleja 

actualidad

Los 115 iconos de la nueva arquitectura 

Los edifi cios 

Trade 

Obras de Josep 

Antoni Coderch 

y Manuel Valls 

Vergés de 1965 

y1969

Joyas que fotografi ar 

más allá del modernismo
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es que los que sí han pasado el 

corte lo han hecho con toda jus-

ticia. Como esa, sí, «joya» que es 

la Casa a la Clota, maravilla de 

Enric Miralles y Benedetta Ta-

gliabue al pie del turó del Carmel, 

cerca de la Vall d'Hebron. La pa-

reja de arquitectos rehabilitó 

entre 1997 a 1999 uniendo dos 

pequeñas casas ya existentes 

para conformar, a partir de su 

parcela ajardinada, en una única 

vivienda. «Consiguen crear un 

mundo ilusorio, lleno de luz y de 

espacios que caracolean por todo 

los rincones», escribe  Lluís Do-

nènech i Girbau.

Un futuro prometedor

Para Busquets, la arquitectura 

no se librará nunca de los llama-

dos «arquitectos estrellas», sim-

plemente porque «los medios de 

comunicación prefi eren a los 

arquitectos mediáticos, que des-

taquen y en eso la televisión ha 

tenido mucha infl uencia», pero 

este volumen pretende, sobre 

todo, mostrar mucho más que 

grandes postales. Incluso en su 

voluntad está ser lo más repre-

sentativos posibles territorial-

mente. Así, el libro tanto nos 

puede hablar de diseños de gente 

como el Grupo R, con Oriol Bohi-

gas y Antoni de Moragas al fren-

te; de la célebre Torre Agbar de  

Jean Nouvel o ulta visible Torre 

de Collserola de Norman Foster, 

una estrucutra esvelta, basada en 

un  fuste central de hormigón 

armado de 4,5 metros de diáme-

tro que se eleva 288 metros sobre 

los 445 metros que ya se eleva la 

montaña del Tibidabo. Como de 

construcciones igual de impre-

sionantes de nombres no tan co-

nocidos como las «Viviendas 

Raval del Pallol», del equipo Varis 

Arquitectes en Reus, un auténti-

co eje vertebrador de un barrio 

que ha transformado la manera 

de vivir y relacionarse de sus 

vecinos.

El libro dibuja claramente el 

cambio que vivió Barcelona y el 

área metropolitana con la irrup-

ción de los Juegos Olímpicos,  «un 

impacto mayor que el que tuvo la 

exposición universal de 1888 y en 

la que el arquitecto dejó de pen-

sar en el edifi cio objeto y se centró 

en el edifi cio que hace también 

ciudad», concluye Busquets, para 

quien la arquitectura no sólo es 

pasado, sino que es futuro.

«JOIES DE 

L'ARQUITECTURA 

CATALANA 

CONTEMPORÀNIA»

Director de la obra, 

Joan Busquets.

424 págs.

AP

● Cementiri 

nou de 
Igualada     

«El arquitecto 

deja de pensar 

en el edifi cio 

como objeto y 

se centra en el 

edifi cio que 

también hace 

ciudad», 

explica 
Busquets

Las claves

● Ciudad 

residencial de 

Tarragona 

«Hemos 

intentado 

conseguir una 

representación 

terrotorial 

importante 

para demos-

trar que las 

«joyas» no se 

limitan a 

Barcelona»

● La I'Lla 

Diagonal

«El mundo 

privado y el 

público tienen 

que colaborar. 

L'Illa es un 

cejemplo, un 

edifi cio de 

origen privado 

en cuyo 

interior hay 

dos colegios 

públicos»

EFE
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que Europa té per l’arquitectura ca-talana, i el Pritzker al despatx RCR és també un símbol de tot un movi-ment”, assegura Busquets.   
Entre el nou i el vell El respecte per la tradició, un tret distintiu dels racionalistes El llibre arrenca amb el pavelló de Mies van der Rohe per a l’Exposició Universal del 1929, i recorda la “ruptura”, com diu Busquets, que l’edifici va suposar en aquell mo-ment en què el Noucentisme era predominant. “Va ser el primer que van enderrocar després de l’Expo-sició”, recorda l’autor. L’Exposició es va celebrar pocs anys abans de l’inici de la pionera Casa Bloc, del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), i una altra vegada el pavelló serveix per ressaltar un tret distintiu del ra-cionalisme català: “La força del GATCPAC és molt important. És molt innovador i també trencador. Però respecte a l’arquitectura mo-derna europea, té un punt de voler respectar la tradició i les seves for-mes, i això s’ha perllongat en les di-ferents etapes. Sert feia servir la volta catalana, que no existeix en l’arquitectura moderna europea”, 

recorda Busquets. Aquest diàleg en-tre les arrels, la tradició i la innova-ció va ser un dels eixos de l’exposi-ció Vogadors a la Biennal de Venè-cia d’arquitectura del 2012.  
 L’apogeu dels Jocs del 1992 Barcelona va tornar a créixer, com amb l’Exposició del 1888 Busquets compara la transformació que Barcelona va experimentar amb els Jocs Olímpics, amb fronts destacats com la Vila Olímpica i la torre de telecomunicacions de Coll-serola, amb la que havia produït l’Exposició Universal del 1888, ar-ran de la qual es va enderrocar la fortalesa de la Ciutadella. “Van cre-ar un tros de Barcelona completa-ment nou. El 1888 Barcelona va te-nir el primer èxit internacional, si no hauria sigut una ciutat macarrò-nica i provinciana, i els Jocs el van refermar. Les obres del 1992 repre-senten la consolidació de l’arquitec-tura urbana, de la ciutat; per això Barcelona és tan apreciada avui dia, perquè els edificis, els habitatges i l’espai públic es veuen com una ma-teixa cosa”, diu Busquets, per a qui la gestió de l’espai públic té un paper cabdal. “Mentre que a França en-derroquen els polígons d’habitatges perquè ningú hi vol viure, aquí l’es-pai públic ha servit per regenerar llocs com Bellvitge –diu Busquets–. Un altre distintiu del model de l’ar-quitectura catalana és que a vegades la ciutat es fa amb projectes que es posen damunt d’altres d’existents. La cura per l’espai públic fa l’arqui-tectura catalana més forta. El que ha ofert a Europa és que l’espai públic és central i que, en el cas d’una obra com la restauració de l’abocador del Garraf, l’espai públic pot cobrir-ho tot, fins i tot la porqueria”.  

 Les obres que fan país Els pobles i les petites ciutats són tan importants com les capitals Catalunya no s’ha construït amb grandiloqüència, sinó que els edifi-cis que fan país ja es troben als po-bles i les ciutats petites, com l’Hos-pital de Móra d’Ebre, de José Anto-nio Martínez Lapeña i Elías Torres. “La gent de fora tendeix a mirar no-més Barcelona, però quan mires a Girona i Lleida veus que es repeteix. El model Barcelona no és un model sinó una manera de fer que es pot aplicar i reproduir-se a fora, a vega-des fins i tot millor”, diu Busquets, 

Una nova edat d’or de l’arquitectura catalanaEnciclopèdia Catalana recull en un llibre de gran format 117 obres 
destacades, del Noucentisme a la primera dècada del segle XXI

que parla de “ciutats madures” que, tot i ser petites, han viscut les matei-xes fases que una ciutat gran, com si fos un Eixample. “És una manera de fer que comporta que un despatx d’arquitectes establert a Olot, els RCR, pugui fer una recerca tan in-novadora com un taller situat al passeig de Gràcia”.   
 El pes de l’habitatge Els blocs donen forma  a les ciutats grans “La gran massa de la ciutat és habi-tatge –explica l’autor–. L’habitatge unifamiliar ha sigut el refugi on els arquitectes han fet els experiments, com Coderch, que va manifestar les idees que el règim franquista no vo-lia que sortissin; a la vegada, però, és l’assignatura pendent, perquè Cata-lunya té les muntanyes plagades d’una misèria d’habitatges unifami-liars, i són legals”. Mentre que la pro-liferació de les cases aïllades pot ar-ribar a crear una bombolla que cal-drà resoldre en el futur, l’habitatge col·lectiu és cabdal, amb exemples com la Casa Pons, de Ramon Puig Gairalt, a l’Hospitalet de Llobregat; l’edifici Seida, de Francesc Mitjans; Can Bruixa, de Gabriel Mora, Helio Piñón i Albert Viaplana, i els habitat-ges al barri gironí de Sant Ponç, d’Ar-

“Fins ara el període d’or ha sigut l’arquitectura modernista, tots hi estem d’acord. Però quan veus aquestes joies, m’atreviria a dir que hi ha un nou període d’or, que és l’arquitectura catalana contempo-rània”, afirma l’arquitecte Joan Busquets mentre repassa les 117 obres incloses en el nou llibre de gran format d’Enciclopèdia Catala-na, que ell ha dirigit: Joies de l’arqui-tectura catalana contemporània (l’edició és de 2.000 exemplars i costa 595 euros). “L’operativitat és molt característica de la tradició ca-talana. Grans arquitectes com Co-derch i Bohigas han sigut persones molt pràctiques. Fer arquitectura a un preu moderat no vol dir que ha-gi de ser pobre. L’arquitectura cata-lana no és de grans gestos, grans es-pais ni monuments, com poden ser les de ciutats com París i Roma”, ex-plica Busquets.  El recorregut del llibre comença amb l’Exposició Universal del 1929 i finalitza després de l’esclat de la crisi econòmica per parlar també de l’arquitectura catalana del segle XXI. “És força objectiu el respecte 

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR

01. Hospital de Móra d’Ebre, de José 
Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres.  

02. Biblioteca Joan Oliver, del despatx RCR.  
03. Can Bruixa, de Gabriel Mora, Helio Piñón i Albert Viaplana.  04. Cementiri d’Igualada, d’Enric 

Miralles i Carme Pinós. 
LLUÍS CASALS / 

ENCICLOPÈDIA CATALANA 
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cadi Pla. “A les ciutats grans l’habi-tatge col·lectiu protagonitza la for-ma de la ciutat, i és on s’han fet més innovació i més experiments, com els dels processos cooperatius [com el de Lacol a Can Batlló] i els lligats al món catòlic, com els de Sant Ponç”, afegeix Busquets. Per a ell, el futur s’haurà d’encarar cap al coope-rativisme: “Les cooperatives són molt importants si es vol evitar que ho facin tot els promotors i el sector públic. S’evitarà que el promotor, que seguirà treballant per a les clas-ses altes, es faci d’or, i s’aconsegui-

rà que l’habitatge col·lectiu respon-gui a les necessitats d’intimitat, que potser no era tan important fa cin-quanta anys”.  
Els reptes de futur Els joves hauran de posar al dia les infraestructures rebudes “El repte que tindran els arquitec-tes serà fer ciutat fora de les ciutats consolidades, perquè si no aixafa-rem el que ja tenim –diu Busquets–. Les noves activitats econòmiques i les noves formes d’habitatge dema-naran espais nous que es poden ubi-

Civilitat 
“L’espai públic és el que fa més forta l’arquitectura catalana”, diu Busquets

car a les àrees metropolitanes, que tenen un gran potencial. El que crec que no es produirà és aquest creixe-ment massiu de consum de sòl que hi va haver durant el període desar-rollista”. Els futurs professionals hauran de posar al dia les infraes-tructures i respondre a les noves de-mandes: “Els edificis més recents ja són híbrids. Avui ja no es fa un gran edifici només d’oficines, també ha d’incloure habitatges”. Els arquitec-tes no tan joves ja han donat mos-tres de solvència a l’hora de combi-nar diferents usos, com Josep Lli-

nàs al Fort Pienc i els RCR a la Bibli-oteca Joan Oliver, on també hi ha un casal d’avis i uns jardins. Els futurs arquitectes hauran d’esmolar l’en-giny per fer virtut de la necessitat de treballar en llocs intersticials. “Les obres més recents són molt dife-rents de la resta. Són de més petita escala i el projecte ja preveu com podrà evolucionar l’edifici. L’arqui-tectura s’està convertint cada vega-da més en una suma de tasques, i els arquitectes estan demostrant que són capaços de ser directors d’or-questra”, diu Busquets.e
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02 
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ÀÀ és el títol del disc que es podrà aconseguir el 
cap de setmana que ve amb l’ARA per 7 euros. 
Darrere ÀÀ hi ha Ignasi Roda i Mone Teruel, que 
canten Àngel Guimerà. El projecte va sorgir arran 

de les Lectures a la fresca dedicades a Guimerà a Sant Cugat 
del Vallès, per a les quals Roda va crear un espectacle 
entorn la poesia de l’autor de Terra baixa. Les catorze 

cançons del disc són la banda sonora d’aquell espectacle. 

IGNASI RODA I MONE TERUEL CANTEN ÀNGEL GUIMERÀ
 

Amb l’ARA El CD ‘ÀÀ. Ignasi Roda i Mone Teruel canten Àngel Guimerà’ es podrà aconseguir per  
7 €
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Nacen abocados a una 

pronta desaparición. La 

suya es una existencia 

efímera, un fugaz paso por 

las calles de la ciudad del 

que apenas quedará huella, 

sin más ambición que la de 

ser mudos portavoces de un 

acontecimiento que, una 

vez finalizado, les convertirá 

en objetos prescindibles e 

inútiles. Sin embargo, unos 

cuantos logran sobrevivir. 

Ya sea por su singularidad 

o belleza, o simplemente 

por el azar, la historia es 

benévola en algunos casos 

y les preserva, haciendo de 

ellos referentes visuales de 

un tiempo que ya pasó. 

Es la vida de los carteles 

publicitarios, uno de los 

soportes promocionales 

más antiguos  que existen, 

pero también de más 

fortuita conservación. Una 

especialidad gráfica cuyos   

orígenes se remontan casi a 

los de la imprenta  , pero 

cuyo auténtico auge se 

inicia a finales del siglo XIX. 

Cataluña, naturalmente, 

no es ajena a ello y su 

producción cartelística 

resulta de una gran riqueza, 

a la vez que un fiel reflejo 

de la evolución de las artes 

gráficas del país, así como 

de los gustos, modas y 

costumbres del momento 

en que fueron concebidos. 

Buen ejemplo de este 

patrimonio gráfico son los 

carteles creados para 

promocionar actividades de 

ocio o actos culturales, 

dentro de los cuales pueden 

encontrarse diferentes 

especialidades, cada una 

con su singularidad y 

especificidad. Tal es el caso 

de los carteles de música, 

ópera y espectáculos, a los 

que Enciclopèdia Catalana 

acaba de dedicar una lujosa 

edición bibliográfica, en el 

marco de su colección 

dedicada al género.  

La publicación, Cartells 

catalans. Òpera, teatre i 

espectacles 1890-2015, 

recoge, como indica el 

título, una significativa 

muestra de carteles 

publicados a lo largo de 125 

años y conservados, en su 

gran mayoría, por el Museu 

de les Arts Escèniques del 

Institut del Teatre. 

Ya fuera en su variante  

tipográfica (simplemente 

texto) o cromolitográfica, 

con poderosas y llamativas  

imágenes en color, la 

conservación de este 

material constituye «un 

auténtico milagro», en 

palabras de Roser Pintó, 

directora de la Unitat 

Gràfica de la Biblioteca de 

Catalunya y responsable de 

esta publicación junto con 

el doctor en Historia del 

Arte yespecialista en 

cartelismo, Santi Barjau. 

De allí que la publicación 

quiera rendir homenaje a 

estas efímeras obras a 

través de una edición de 

gran formato que apuesta 

por «tratar los carteles 

como obras de arte», dice  

el editor Joan Ricart. 

La selección reúne 171 

creaciones, procedentes 

también de los archivos de 

la ciudad, Orfeó Català y 

Círculo del Liceu, y de la 

Biblioteca de Catalunya, 

que se abren con un 

cartel del Circo 

Ecuestre, datado en 

1890, y finalizan con 

una creación de 

Jaume Plensa, del 

año 2013, para el 

centenario del 

Institut del Teatre. 

En medio hay obras  

de Rusiñol, Casas, 

Utrillo, Junyent, 

Clavé,  Tharrats, 

Guinovart, Miró, 

Brossa, Satué, 

Nazario, Mariscal, 

Perejaume y Arroyo. 

«Los carteles 

reflejan la evolución gráfica 

y estética, los gustos y las 

modas de la sociedad 

catalana. Y son también un 

compendio de la cultura de 

la época, ya que a través de 

ellos puede verse el tipo de 

espectáculo que ha atraído 

más al público», explican 

los autores, que han 

ordenado la obra en cinco 

apartados. 

El primer capítulo está 

dedicado a  los momentos 

fundacionales del cartel, el 

periodo que va entre 1890 y 

1924, estrechamente ligado 

al Modernismo y continúa 

con la edad de oro, entre 

1925 y 1939, durante la cual 

el cartel catalán se sitúa  

entre los más avanzados 

desde un punto de vista 

plástico y expresivo.  

Durante la posguerra –de 

1940 a 1966– convivirán 

dos tendencias estéticas: la 

oficial, de gusto clásico, y la 

vanguardista, mientras que 

en los últimos años del 

franquismo y la transición 

–de 1966 a 1989– el cartel 

se revitaliza y se impone la 

figura del diseñador 

gráfico, que incorpora 

nuevos recursos. Las  

últimas décadas son las del 

imperio de la fotografía. 

No obstante, y pese a 

este rico pasado, el futuro 

de los carteles es hoy 

incierto. «El espacio público 

no es suficiente y las 

ordenanzas municipales les 

sustituyen por banderolas», 

advierten los autores. Pero 

a falta de paredes, los libros 

preservarán su historia. 

Izq., cartel del Circo Ecuestre de 1890 y autor 

desconocido. De arriba abajo, obras de Ramon 

Casas y Adrià Gual y un cartel de Amador Garrell, 

ejemplo de la renovación plástica de los años 60.

Recuperación de un patrimonio.  

Enciclopèdia Catalana presenta, en una lujosa 

edición, 125 años de cartelismo de música, ópera y 

espectáculos. Un virtual recorrido por la historia de 

las artes gráficas en Cataluña  

EL ARTE DE LO 

EFÍMERO 

POR ANA MARÍA DÁVILA 

BARCELONA

EL MUNDO.  
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Las planchas de cobre en las que Jaume Plensa ha esculpido e ilustrado los versos de Vicent Andrés Estellés. EL MUNDO

A primeros de los 70, la 

fuerza telúrica de la poesía 

de Vicent Andrés Estellés 

(Burjassot 1924-Valencia 

1993) impactó entre los 

jóvenes que buscaban una 

literatura que dialogase 

entre el yo y la comunidad, 

en el conflicto entre la 

generación que descubría el 

mundo libre y una sociedad 

fosilizada en el franquismo. 

Los poemas de La clau que 

obri tots els panys, con el 

trágico Coral romput, 

dedicado a su hija muerta, y 

del Llibre de meravelles, 

especialmente Els amants 

(«No hi havia a València dos 

amants com nosaltres. / 

Feroçment ens amàvem des 

del matí a la nit»), 

cautivaron a lectores, 

activistas y artistas. No 

fueron pocos sus versos que 

se convirtieron en 

consignas entre el amor y la 

lucha. Ovidi Montllor 

contribuyó a su difusión, y 

así el poeta fue sacando 

originales de su baúl y, poco 

a poco, publicándolos. 

En 1973 Edicions 62, en su 

colección Els llibres de 

l’escorpí –unos libritos 

claros, pulcros, una 

exquisitez de diseño– editó 

un poemario que Estellés 

tenía guardado desde 1956: 

L’Hotel Paris; 21 poemas sin 

título en un diálogo 

confidencial en tiempo 

presente entre el poeta y 

Françoise, una supuesta 

amante esporádica con 

quien se encontraba en aquel 

hotel de medio pelo (quizás 

el próximo a la Rambla). 

Una conversación sobre el 

amor, la muerte, el sexo, la 

comunidad, en la que 

Françoise es oyente pasiva 

del monólogo que termina 

en un crescendo caótico en el 

último poema, un clásico de 

la literatura catalana 

contemporánea: «Com hi ha 

el fill sense els pares i els 

pares sense el fill / i x
iques, al 

cinema, amb les cames 

obertes». 

En 1978 Estellés recibió 

el Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes. Ese 

mismo año fue despedido, 

arbitrariamente y sin 

explicaciones del diario 

Las Provincias, donde fue 

redactor jefe durante 20 

años y en el que llevaba 

trabajando desde 1948. 

Ello le permitió dedicarse 

íntegramente a la 

literatura. 

En 1984 Jaume Plensa 

vivía en Berlín, y uno de los 

pocos libros que tenía era 

L’Hotel Paris. No conocía 

nada más de Estellés, pero 

como a tantos de su 

generación, aquel libro le 

influyó definitivamente: «Fue 

un libro esencial. Descubrí 

que Estellés era el poeta que 

mejor representaba mi 

manera de ser, porque 

hablaba del ser humano», 

reconoce el escultor. «Para 

salvar la colectividad, 

primero has de salvar al 

individuo. Es un tema que 

me preocupa. Y Estellés te 

hablaba de tú a tú, como si 

hubiera escrito el poema 

para ti, pero a la vez con un 

sentido colectivo», añade. 

En su estudio berlinés, 

arrebatado por el impacto de 

los poemas, el artista cogió 

su ejemplar de L’Hotel Paris 

y lo ilustró por completo 

aprovechando los espacios 

en blanco del pequeño 

volumen. Y se lo regaló a su 

jamás de reivindicar. Así ha 

nacido Plensa / Estellés · 

L’Hotel Paris. «Es un libro 

soñado y para nada 

académico, porqué es un 

diálogo emocional entre su 

obra y la mía. Un libro que 

comencé en 1984 y que he 

acabado ahora», asegura el 

escultor. 

El trabajo se ha convertido 

en un libro de bibliófilo de 

999 ejemplares con una serie 

de 75 de coleccionista. En un 

estuche de cobre de 39 x 29, 

Plensa ha encerrado unas 

cuantas joyas. Un grabado 

original en el que la sombra 

que proyecta el nombre del 

poeta se convierte en el 

nombre del artista. La 

reproducción del libro, tal y 

como Plensa lo ilustró en 

1984, reproducido en 23 

dípticos y seis trípticos en 

papel artesanal de algodón y 

eucalipto, fabricado por el 

Molí Paperer Ca l’Oliver. 

Pero un escultor trabaja en 

tres dimensiones, y eso es en 

lo que, gracias a seis 

transparencias de cobre, se 

ha convertido la poesía de 

Vicent Andrés Estellés. Las 

finas planchas, 

complejamente 

emulsionadas en hueco 

grabado conforman un 

original montaje móvil, una 

auténtica escultura poética 

con todo el lenguaje de 

Plensa al servicio del diálogo 

con L’Hotel Paris, con el 

realismo líricamente 

cotidiano del poeta 

valenciano.

compañera Laura. 

Plensa viajó poco después 

a Burjassot para conocer a 

Estellés. Pasaron dos días 

magníficos, recuerda el 

artista, y el autor le autorizó 

a trabajar sobre su poemario. 

Pero ahí quedó todo; hasta 

2015, cuando Joan Ricart, 

editor de Enciclopèdia 

Catalana y responsable del 

nuevo sello Enciclopèdia Art, 

le propuso que 

reemprendiera su diálogo 

con el poeta valenciano, a 

quién Plensa no ha dejado 

Libro de artista. 

El libro ‘L’Hotel Paris’, 

de Vicent Andrés 

Estellés, fascinó en 

1984 a Jaume Plensa 

hasta ilustrar su 

ejemplar. Aquel 

arrebato es ahora una 

obra de bibliófilo. 

JAUME 

PLENSA 

MOLDEA  

LA POESÍA 

DE ANDRÉS 

ESTELLÉS  

POR RAFAEL 

VALLBONA BARCELONA

El escultor 

Jaume Plensa.  

S. ENRÍQUEZ-NISTAL

Conexión a internet: http://www.elperiodicoextremadura.com
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«Solo quiero 

que canten mis 

canciones»

JORGE RUIZ  Voz y compositor de Maldita Nerea

JORDI BIANCIOTTO

epextremadura@elperiodico.com

BARCELONA

Jorge Ruiz (Murcia, 1975) ha pu-

blicado una novela o relato largo, 

Bailarina, título también del nue-

vo disco de su grupo, Maldita Ne-

rea. Dos formatos en los que de-

sarrolla una historia alrededor 

de las emociones y la realización 

personal. 

–¿Qué fue primero, el disco o el 

libro?

–Yo iba a hacer un disco y apare-

ció en mi vida Teresa Petit, edi-

tora, que me convenció de que 

escribiera algo sobre el trabajo 

que hago sobre las emociones. 

Al final preferí contar una histo-

ria novelada, y la palabra bailari-

na era fantástica como punto de 

partida.

–¿A qué trabajo sobre las emo-

ciones se refiere?

–Yo soy logopeda y desde el 2009 

o 2010 tengo un mundo paralelo 

a Maldita Nerea. Para mí, la edu-

cación es el único elemento ple-

no de transformación de la so-

ciedad, así que me volqué en eso 

y trabajo como embajador de la 

Fundación Promete, de la que 

además soy patrono. El talento 

de los niños no se aprovecha.

–¿Qué simboliza esa bailarina?

–Es tu lado emocional. Si permi-

tes que se exprese, no puedes si-

no ser quien eres. Con el ritmo de 

vida que llevamos nos vamos olvi-

dando de quiénes somos. Utilizo 

la imagen de la bailarina porque 

es un arquetipo femenino uni-

versal asociado a unos valores: es 

flexible, constante, bella…

–Escribir un relato, ¿qué proble-

mas le planteó en comparación 

con componer canciones?

–Lo típico, sentí inseguridad, pe-

ro igual que cuando empecé con 

las canciones. A mí nadie me en-

señó a componer, pero es el pú-

blico el que te da un lugar. Hay 

una frase de Saint-Exupéry que 

me hizo dar el clic: «No hay que 

saber escribir, sino saber mirar».

–¿A qué edad comenzó a hacer 

canciones?

–De muy niño. Pero era solo la 

melodía vocal. Aprendí a tocar la 

guitarra, pero a mí me interesa la 

palabra. Y la melodía. Porque es-

to es lo que el cerebro recuerda.

–¿Y eso ya lo descubrió de niño?

–No, de eso me di cuenta cuan-

do Eduard Punset me lo planteó: 

«¿Qué fue antes, la palabra o la 

melodía?» Tenía razón: primero 

viene la melodía. Por desarrollo 

neurológico.

–El tema ‘Bailarina’ es bailable.

–Aunque a mí me gusta la re-

flexión, en el pop la gente no bus-

ca eso. Me interesa la comunica-

ción, cómo conectar con la gente, 

a la que le gusta el movimiento 

y bailar.

JOAN PUIG

«El Pop está 

encorsestado. Yo 

me motivo con la 

palabra y el rap de 

es el género que 

mejor la trabaja»

–Se diría que la dimensión de 

cantante pop se le queda corta.

–Sí, por eso casi no escucho pop; 

está encorsetado. Yo me motivo 

con la palabra, y el rap es el géne-

ro que mejor la trabaja: Nach, To-

te King… El pop está centrado en 

el amor y el desa-mor, ¡y yo hablo 

de amor propio! La canción que 

nos sacó del mundo indie fue El 

secreto
 de las tortugas y hablaba de 

filosofía. Nuestro caso, dentro del 

pop, es muy extraño.

–¿Por qué triunfó aquella can-

ción?

–Lo entendí cuando uno de mis 

hijos la bailaba sin saber qué de-

cir, y alguien me dijo: «¿Pero tú 

te crees que a alguien le impor-

ta esa letra?»

–Una bofetada al ego.

–Es que yo a mi ego le doy bas-

tante. A ver, lo mío no tiene mé-

rito: no puedo evitar hacer can-

ciones. Y busco todo el rato que 

la atención esté en la canción, no 

en mí.

–En los conciertos, centrando la 

atención, ¿se siente incómodo?

–Busco todo el rato a la audien-

cia. Desde pequeño solo quiero 

que canten mis canciones. No 

que las escuchen. Y canción que 

no es cantada, canción que va 

fuera del repertorio. 

–¿Eso no es populista, ir a lo fá-

cil?
–Es pobre decir eso. Yo no pue-

do no contemplar a mi audien-

cia. ¡La quiero! Y a la audiencia 

que está por venir. En mi libro, la 

protagonista, Valeria, se encuen-

tra consigo misma explicando lo 

que siente, y yo lo he hecho con 

el disco.

–¿También en ‘Despídeme’, dedi-

cada a esa hija que murió antes 

de nacer?

–Es una canción de sácalo, por-

que si no, eso se queda y acaba-

rá saliendo en otro momento. En 

el concierto de Murcia, el público 

me vio llorando y terminó todo el 

mundo llorando también. Es una 

cuestión química, no es porque 

sea una canción buena ni mala. 

Es solo que todo el mundo ha per-

dido a alguien. H

nueva publicación

plensa rescata 

a estellés en 

un libro para 

coleccionistas

Aunque tarden 33 años, «las 

cosas no se pueden forzar, lle-

gan cuando llegan», opina-

ba Jaume Plensa (Barcelona, 

1955) esta semana ante la ma-

terialización de un proyecto 

largamente acariciado, desde 

que en 1984 se instaló un año 

y medio en un barato sótano 

de Berlín que convirtió en su 

estudio. Hoy posa ante un li-

bro de bibliófilo que inaugu-

ra el sello Enciclopedia Arte-

de Enciclopedia Catalana y en 

el que fusiona su propio arte 

con la poesía de Vicent Andrés 

Estellés: unos versos que hace 

más de tres décadas le sacudie-

ron intensamente cuando en 

la capital alemana cayó en sus 

manos, no recuerda cómo, la 

pequeña edición de Llibres de 

l’Escorpí del poemario del des-

aparecido bardo de Burjassot 

L’Hotel París (1973).

«Fue un descubrimiento», 

evoca el artista catalán más 

internacional, que en noviem-

bre volverá con una exposi-

ción a Barcelona en el Macba. 

Eran 21 poemas «muy senci-

llos, cortos, pero muy inten-

sos y sensuales, sobre el sexo, 

el amor, la muerte y la sole-

dad», que le hicieron ver «a un 

poeta extraordinario, uno de 

los mejores en explicar la rela-

ción del ser humano con la vi-

da». Y en aquella humilde edi-

ción de pequeño formato hizo 

varios dibujos y se lo dedicó y 

regaló a su compañera de en-

tonces y aún de hoy, Laura. 

Enseguida le rondó la idea 

de editar un libro con aque-

llas ilustraciones y la poesía 

de Estellés, y fue a visitarlo y 

aquel encuentro marcó a Plen-

sa. Estellés escribió a mano y 

firmó al barcelonés una auto-

rización para usar sus poemas 

en un libro artístico, que aho-

ra enseña satisfecho. H

ANNA ABELLA

BARCELONA

33Jaume Plensa, con el libro.
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Estellés fa aflorar la sensualitat de Plensa

Enciclopèdia Catalana estrena un segell d’art amb una edició de bibliòfil del poemari ‘Hotel París’

ART

La figura del poeta és una de les més 

paradigmàtiques de l’obra recent 

de Jaume Plensa. Hi apareix repre-

sentat gairebé com un sant estilita 

que s’enlaira per damunt dels pro-

blemes mundans per reflexionar. 

Com que a més porten un focus 

dins, a la nit es converteixen en un 

far. En canvi, l’experiència que l’ar-

tista va tenir amb el poeta Vicent 

Andrés Estellés traspua vitalitat 

per tots els cantons: “Vam passar 

dos dies a la Malva-rosa fumant i 

bevent i entenent aquesta relació 

extraordinària que té l’art amb la 

vida”, explica Plensa, que acaba de 

veure complert el somni de fer un 

llibre d’artista d’un poemari d’Es-

tellés, Hotel París.  Però l’edició que ha fet per a En-

ciclopèdia Catalana, que amb 

aquesta col·laboració estrena el se-

gell Enciclopèdia Art, no només in-

clou la reproducció dels poemes 

“curts i intensos”, com diu Plensa, 

damunt un paper artesanal sinó 

també sis transparències de coure 

amb alguns dels poemes d’Hotel Pa-

rís que, juntes, formen un petit pa-

ravent. La retícula d’aquestes peces 

evoca la llibreta del poeta, i els ca-

racterístics caps femenins de Plen-

sa, per una vegada, poden tenir un 

vessant sensual i eròtic, com si 

aquestes dones anessin prenent cos 

en la ment del poeta mentre evoca-

va el de la dona amb la qual es con-

fessa al llibre, la Françoise. Passa el 

mateix amb l’estoig: les vetes de 

coure amb què està fet no vesteixen 

del tot la caixa que conté els poe-

mes. I si el paravent fos de mides na-

turals, un voyeur es deliria per poder 

mirar d’amagat com algú es desves-

teix a l’altra banda. “L’art és conseqüència de la vida, 

no pot ser que vagin en paral·lel. El 

gran material de l’art és la vida”, 

subratlla Plensa. A més, aquest con-

tacte de l’artista amb la vida fa que 

tant els artistes com els poetes pu-

guin arribar “al més profund” i 

abordar grans temes universals com 

“l’amor, la mort i la memòria”. 

“L’art es nodreix de la comunitat i 

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR

Origen  “L’art és conseqüència de la vida, no pot ser que vagin en paral·lel”

Jaume Plensa amb la seva edició d’Hotel París. A baix, les sis transparències de coure que formen un paravent que inclou Hotel 

París i un dels dibuixos que Plensa va fer el 1984 en un exemplar d’Hotel París per enviar-lo a la seva dona. ENCICLOPÈDIA CATALANA

de les nostres imperfeccions”, diu. 

La tria d’Hotel París es deu al fet que 

és el llibre d’Estellés predilecte de 

Plensa, però ell no n’ha tingut prou 

i també ha inclòs en el seu treball el 

poema Assumiràs la veu d’un poble, 

d’un poemari anterior, Llibre de me-

ravelles. Segons Plensa, aquesta edi-

ció d’Hotel París vol ser “un home-

natge a la poesia, que penetra en la 

societat d’una manera molt humil”. 

De fet, fa molt de temps que 

aquests versos l’acompanyen: l’edi-

ció inclou els dibuixos que va fer da-

munt d’un exemplar del llibre quan 

vivia a Berlín el 1984 per enviar-lo 

a la seva dona, la Laura. “Encara és 

aquí”, bromeja Plensa sobre si el re-

gal havia tingut èxit. Així i tot, hi 

treu importància. “El regal no té cap 

impacte; en té l’acumulació de co-

ses, i aquell llibre ha envellit amb 

ció perquè fa dialogar l’obra de 

Plensa dels anys 80 amb l’actual i 

treu a la llum un treball de petites 

dimensions, a l’altre extrem de les 

gran escultures i instal·lacions per 

les quals és més conegut. “Treballo 

molt en petit, encara que mediàtica-

ment no sigui tan visible”, conclou. 

El 2018 tornarà a ser un any de 

gran activitat internacional per a 

Plensa: exposarà a Nova York i a Su-

ècia. També serà un any amb una 

presència destacada a l’Estat: al no-

vembre inaugurarà una instal·lació 

al Palacio de Cristal de Madrid, ges-

tionat pel Museu Reina Sofia, com a 

guanyador del premi Velázquez, i en 

paral·lel el Macba li dedicarà una al-

tra exposició. També treballa en 

una escultura per al monestir de 

Montserrat, però no vol revelar la 

ubicació que ha triat.e

nosaltres”. Per a Plensa, que es con-

sidera un home “mediterrani”, l’any 

que va passar a Berlín en un clima 

més fred va resultar cabdal. “Va ser 

un moment molt íntim, de tancar-

me molt en mi mateix i d’autodesco-

brir-me de nou”, recorda. Aleshores 

ja va tenir la idea de fer un llibre 

d’artista –Estellés li va donar la se-

va aprovació–, però el projecte no va 

tirar endavant. “Ha sigut bo esperar 

33 anys”, diu. D’Hotel París se n’han 

fet dues edicions: una de 999 exem-

plars que costen 3.495 euros i una 

altra de 75, signats a mà per l’artis-

ta, que tenen un preu de 6.900 eu-

ros. Així i tot, ell el veu com un “lli-

bre d’hores” per tenir a prop i po-

der-ne gaudir en la intimitat. 
La realització d’Hotel París ha re-

presentat un “esforç tècnic”. Al 

marge de la dificultat, crida l’aten-
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SANTI BARJAU
Historia de las artes gráficas   en Cataluña

7 Enciclopèdia Cata-lana acaba de editar un libro-objeto: Car-tells catalans. Òpera, teatre i espectacles 1890-2015, a cargo de los investigadores Santi Barjau y Roser Pintó. No sólo se recu-pera un patrimonio a menudo olvidado, sino que se establece un re-lato alternativo de las artes escénicas y vi-suales catalanas. 

CARMELA FORTUNY
Estreno de cargo desde la 
unilateralidad 

8 La nueva alcaldesa de Sant Cugat del Vallès se ha estrenado en el cargo con una medida de apoyo a la unilatera-lidad independentista de la mano de Òmnium Cultural, el CDR Sant Cugat y la Assemblea de Servidors Públics per la Defensa de les Institu-cions Catalanes para ayudar en el retorno del «Gobierno legítimo» de Cataluña desde el muni-cipalismo y desde una visión partidista. 

Seis de cada diez reclusas en cen-tros penitenciarios catalanes son víc-timas de violencia machista y ade-más un 65% sufren problemas de salud mental, según el Departament de Justícia. Por eso, la consellera del ramo, Ester Capella, aprovechó su visita a la cárcel de Wad Ras para anunciar un programa específico de tratamiento «con visión de género» que pretende mejorar la situación vi-tal de las reclusas y darles «pautas de salud sexual y reproductora». Se trata de un proyecto adaptado a las necesidades de las presas para ayu-darlas en situaciones de desigualdad respecto a otros internos, como su escasez de acceso a recursos econó-micos o tener menos familiares en los que apoyarse.

RESULTA SORPRENDENTE que el conseller de Ensenyament, Josep Bar-

galló, denuncie que los maestros catalanes tienen miedo de tratar según 

qué temas. Serán los maestros de la pública que consideran que el 1 de oc-

tubre fue un acto irregular quienes prefieren no abrir la boca ni fuera de 

las aulas. Dentro es otra cosa. En las aulas hay que enseñar a pensar. Y eso 

se hace partiendo de la contradicción de ideas. Quiero decir, explicando 

que para unos el 1 de octubre se convocó una consulta, y que para otros 

fue un acto ilegal. Y después, explicar las razones de unos y de otros. Pe-

ro eso no fue lo ocurrido en el Instituto El Palau.  
Algunos, el conseller el primero, se han olvidado de que el 5 de octu-

bre los alumnos de este instituto de Sant Andreu de la Barca se manifes-

taron en contra de los maestros que señalaron a sus compañeros hijos 

de guardias civiles. ¿Y por qué lo hicieron? Simplemente porque son sus 

colegas desde párvulos, por cierto, muchos de ellos desde el aula de par-

vulario situada en el mismo cuartel. Porque la comandancia de la Guar-

dia Civil convive con absoluta normalidad desde 1992 con el barrio. Las 

precauciones las toman otros. Es lo habitual. Lo de siempre.

EL APUNTE

Los miedos de Bargalló

LA IMAGEN DEL DÍA

CUANDO, YA antes de ser investido, Quim 
Torra fue retratado como un xenófobo por la 
montonera de artículos en los que reducía a los 
catalanes no independentistas a la condición de 
«bestias con forma humana», el presidente de 
la Generalitat recomendó una lectura obligada 
para conocer su verdadero pensamiento políti-
co, no el que sus adversarios pretendían cons-

truir con «citas descontextualizadas». En sede 
parlamentaria sugirió Torra hojear su obra Els 
últims 100 metres. El full de ruta per guanyar la 
República Catalana (Angle Editorial), un guión 
escrito en 2016 que el jefe del Ejecutivo catalán 
tildó de «atemporal», concediéndole la vigencia 
que el paso del tiempo pudo haberle arrebatado. Más allá de redundar en que los catalanes 

contrarios a la secesión no superan el estatus 
de «seres con una fobia enfermiza hacia toda 
expresión de catalanidad», el autor presenta la 
creación de una Cataluña independiente como 
un proyecto irreversible e insultantemente sen-
cillo en el que la negociación y la búsqueda de 
soluciones alternativas, como la reforma cons-
titucional, son descartadas y desmerecidas. 

Escribe el ahora dialogante Torra que «en 
breve» visitará Moncloa para estrechar la ma-
no de Pedro Sánchez que «la única vía posible  
no pasa por la reforma constitucional, sino, 
sencillamente por la sustitución: de la Consti-
tución española a la Constitución catalana». Un 
aviso nítido para el presidente del Gobierno y 
la ministra de Administraciones Territoriales, 

Meritxell Batet, que el sábado estrenó cargo en 
Barcelona ofreciendo la remodelación de la 
Carta Magna y la recuperación de artículos 
anulados del Estatut como bálsamo. A expensas de que decida enmendar su pro-
pio pensamiento con permiso de Carles Puig-
demont y de la presidenta oficiosa de la Gene-
ralitat, Elsa Artadi, Torra insiste: «Cuando uno 
se estremece de la vida tortuosa que sufrimos 
por el hecho de ser catalanes, todo puede lle-
gar a ser muy fácil y natural. Se trata, simple-
mente, de aprobar una Constitución catalana 
que derogue la española. Y punto». «Se ha aca-
bado la negociación eterna e infinita con el Es-
tado español», abunda el president vicario, en-
trando en contradicción frontal con el ansia 
negociadora que dice experimentar desde que 
asumiera la Presidencia de la Generalitat y, es-
pecialmente, desde que Sánchez sustituyera a 
Mariano Rajoy al frente de la del Gobierno. Y todo porque, como bien saben los indepen-
dentistas que esperaban adquirir automática-
mente la nacionalidad catalana el pasado 2 de 
octubre, «la independencia es un juego más fá-
cil que el juego de la oca, porque no hay dados, 

sólo votos y todo depende de sumar los sufi-
cientes para proclamarla». Para todos ellos 
ofrece consuelo Torra: «Si te separas de Espa-
ña, no es que mires al otro lado, es que ya estás 
en el otro lado. Haya instrumento jurídico o no. 
Naturalmente hay pequeños obstáculos buro-
cráticos. Pero tú ya eres libre, independiente y 
haces de tu vida lo que los europeos hacen con 
la suya. Mentalmente ya estás separado, que es 
lo importante. El resto ya vendrá». Nota a pie de página para el «catalanista 
moderado» que bien pudiera resultarle útil a 
Miquel Iceta  y Marta Pascal ante el papel de 
mediadores que se les avecina. Asegura el pre-
sident: «Nos hemos dado cuenta de que el ca-
talanismo lleva a España una y otra vez, por 
eso lo hemos matado». Y añade: «La modera-
ción castrante ha sido una irresponsabiliadd 
absoluta. Porque, ante la extinción, levantar la 
barrera de la neutralidad es acabar siendo un 
extinguido más».  La radicalidad de Torra queda del todo des-
mentida cuando remata: «La trampa del dilema 
entre seguridad jurídica o choque de trenes só-
lo tiene una respuesta: aceleración».

Torra y el juego de la oca

BULEVAR
VÍCTOR MONDELO

ÁLEX SÀLMON

@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

Programa sólo para presas

LAS ACCIONES que lleve a cabo el Govern en mate-ria social, y más si van bien provistas de recursos eco-nómicos, serán una buena baza para arrastrar a los partidos más autonomistas hacia las filas soberanistas. Y en esta horquilla se en-cuentran los comunes. Al nuevo Ejecutivo catalán puede interesarle, y de he-cho lo acabará necesitando, estar a buenas con la for-mación que lidera Xavier Domènech porque la CUP parece que no cederá en sus ansias republicanas y de desobediencia al statu quo. Para facilitar la gober-nabilidad, el president To-rra precisa de apoyos –aun-

que sean puntuales– a de-terminadas cuestiones bási-cas para poder hacer políti-ca, entre ellas, la aproba-ción de unos presupuestos para el próximo año. En el arco parlamentario, su acercamiento a los comu-nes es imprescindible por-que no tiene otra opción. El PSC, ahora con mayor mo-tivo para no contradecir las directrices del PSOE, lo tie-ne más complicado para decir sí a según qué plan-teamientos soberanistas porque podría pasarle fac-tura. Es ahí donde los co-munes también deberían estar atentos a qué tipo de contraprestaciones les arrastra su posible aval.

La agenda social, un talismán para el Govern
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Cultura
ARTS ESCÈNIQUES

DELS QUATRE GATS AL SÓNAR  

Història que s’enganxa a les parets

tora de la unitat gràfica de la Bibli-

oteca de Catalunya i coautora, jun-

tament amb l’historiador de l’art 

Santi Barjau, de l’exquisit llibre de 

bibliòfil que edita Enciclopèdia Ca-

talana (i que costa 595 euros).  

Els primers cartells eren comer-

cials, de marques com Anís del Mo-

no, però a finals del XIX els teatres 

s’adonen que poden fer servir les 

mateixes eines per vendre un esde-

veniment. I així van aparèixer els 

primers cartells del Novedades, el 

Liceu o el Principal, veritables 

obres d’art signades per artistes 

plàstics que viatgen a París o Lon-

dres i n’importen els costums. Hi 

ha una tendència que reprodueix el 

decorativisme del moviment Arts 

and Crafts anglès, que segueix el 

polifacètic Alexandre de Riquer, i 

una altra que beu de la bohèmia de 

París i exemplifiquen Ramon Ca-

sas, Santiago Rusiñol, Miquel Utri-

llo i altres assidus a Els Quatre Gats. 

En aquesta època, el primer quart 

del segle XX, obres de Pitarra i Gui-

merà convivien amb els Ballets 

Russos, Parsifal i les aventures del 

lladre de guant blanc Arsène Lupin. 

I artistes com Adrià Gual aprofiten 

per, a més d’escriure, dirigir i disse-

nyar l’obra, crear-ne també el car-

tell per anunciar-la.   

  
La innovació abans de la guerra 

“Amb perspectiva històrica, els car-

tells permeten fer un estudi social 

de com vivia la gent, quines aficions 

i gustos tenia. I, alhora, observar 

l’evolució estètica”, diu Roser Pin-

tó. Durant els anys de la República 

“s’incorporen els artistes gràfics”, 

explica l’experta. És llavors quan 

comencen a preocupar-se pels drets 

d’autor i es crea el sindicat de dibui-

xants professionals. Això fa que els 

cartells s’assemblin més a la publi-

Enciclopèdia Catalana repassa 125 anys d’història de les arts escèniques a través dels cartells que 

firmen artistes i dissenyadors com Ramon Casas, Joan Brossa, Enric Satué i Jaume Plensa

citat comercial i tinguin una con-

cepció d’anunci, amb grans dibui-

xos a tot color i tipografia original. 

La lletra, de fet, ja s’assembla a la 

que després es farà servir per als 

cartells de guerra més famosos: els 

mateixos professionals (com Mar-

tí Bas o Cristóbal Arteche) tindran 

després un paper important en el 

cartellisme durant la contesa, que 

crida a l’allistament dels joves, a de-

fensar la República i donar un cop 

de mà a la rereguarda.  

Amb tot, també hi continua ha-

vent artistes que fan algunes obres 

pictòriques, com Emili Grau Sala, 

autor del cartell de la mítica estre-

na de Federico García Lorca Doña 

Rosita la soltera o el lenguaje de las 

flores amb Margarida Xirgu (1935). 

O l’estilitzada Xirgu dibuixada per 

Manuel Muntañola Tey. Aquí apa-

reixen per primer cop els cartells 

dedicats a les artistes principals 

Cotorres domesticades. El notable 

artista eqüestre Mr. Felix. El clown 

elèctric Aldow. El primer cartell te-

atral que es conserva és un anunci 

del Círculo Ecuestre del 1890. Com 

a espectacle popular, però amb un 

elenc internacional, necessitava 

atreure el públic d’una ciutat mo-

derna i cada vegada més accelerada. 

Per això apareixen imatges i colors 

als cartells de circ, que 125 anys des-

prés continuen mantenint un for-

mat semblant. Cartells catalans. 

Òpera, teatre i espectacles (1890-

2015) permet resseguir 125 anys 

d’història del teatre català a través 

de 171 cartells “que han salvat la se-

va caducitat intrínseca i són icones 

que s’han sobreposat al pas del 

temps”, explica Roser Pintó, direc-

BARCELONA
LAURA SERRA

Passat  
S’importen 
influències  
de l’Arts and 
Crafts anglès  
i la bohèmia 
de París 

Futur  
“A Barcelona 
ja no hi ha 
espais per 
posar-hi 
cartells”, diu 
Roser Pintó
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cultura

L’actriu anglesa Eunice Gayson, coneguda per haver 

interpretat Sylvia Trench, la nòvia de James Bond a les 

dues primeres pel·lícules de l’agent secret 007, va 

morir divendres als 90 anys.
MOR ALS 90 
ANYS L’ACTRIU 
EUNICE GAYSON

La pel·lícula Jurassic World: El regne caigut, dirigida 

per J.A. Bayona, ha obtingut aquest cap de setmana 

més de 151 milions de dòlars, cosa que la converteix en 

el film de la franquícia amb més recaptació en l’estrena.TRIOMF A 
TAQUILLA DE 
‘JURASSIC WORLD’ 

protagonistes. Els cartells de l’èpo-

ca són impactants i molt efectistes, 

a dues o tres tintes. La Rambla i el 

Paral·lel són els epicentres de l’oci 

als anys 20 i 30: hi ha Shakespeare 

i Joan Oliver al costat d’obres que 

aterren provinents de Madrid. En-

tre els artistes seleccionats al vo-

lum d’Enciclopèdia Catalana hi ha 

Antoni Clavé o Ramon Calsina, es-

tètiques avançades per a un teatre 

que reflectia el moment històric de 

conflicte.     

De la Passió al jazz 

La duresa de la postguerra també 

traspua en els cartells i en el teatre: 

el català és bandejat i prenen relle-

vància les obres religioses, com la 

Passió. En aquesta etapa, dels anys 

40 a finals dels 60, “conviuen l’art 

oficial, molt clàssic, i artistes 

d’avantguarda”, diu Pintó. L’evolu-

ció és molt accentuada. Del cartell 

de José de Zamora, que podria ser 

una rajola noucentista de Xavier No-

gués de mig segle enrere, fins al mo-

dern cartell de colors primaris i nets 

de Guinovart per al Ballet de Juan 

Tena, hi va un abisme. Passa el ma-

teix amb les figures còmiques dels 

cartells de Salvador Fariñas i la so-

brietat d’Alexandre Cirici Pellicer.  

El 1965 un cartell d’un concert 

de jazz, obra de Joan-Josep Thar-

rats, simbolitza una obertura a 

nous gèneres i a noves estètiques. 

El canvi de gustos i l’obertura in-

ternacional es consoliden, i es pot 

01. Puchinel·lis 
4 gats, 1899. 
RAMON CASAS   
02. Doña 
Rosita y el 
lenguaje de las 
flores, 1935.  
EMILI GRAU SALA  
03. Ballet de 
Juan Tena, 
1954.  
JOSEP GUINOVART  

04. Mims d’Els 
Joglars, 1972. 
ROBERT LLIMÓS   
05. The big 
parade, 1986. 
CLARET SERRAHIMA  

06. Mar i cel, 
1988. JORDI CASTELLS I 

PLANAS / MIQUEL LLACH   
07. Sónar 
2002.  
SERGIO CABALLERO /  

BIEL CAPLLONCH   
 
 
 
 
 
 

comprovar amb el cartell de Miró 

per a la companyia de dansa de 

Merce Cunningham.   

Nous espais i companyies   

En el traspàs de dictadura a demo-

cràcia la revolució artística és ma-

júscula: el català torna a guanyar 

terreny, s’introdueixen nous temes 

i autors (de Brecht a Espriu) i apa-

reixen els dissenyadors. “Com en 

l’etapa republicana, hi ha dissenya-

dors gràfics i artistes”, diu Pintó. 

Destaquen noms com Enric Satué, 

Claret Serrahima, Mariscal i el mul-

tidisciplinari Brossa, que té l’habili-

tat de jugar amb la seva tipografia. 

“Està a mig camí de l’artista i del dis-

senyador. Juga amb les lletres, que 

és l’eina del disseny, però també fa 

poesia visual”, diuen els dos experts.  

Els artistes deixen de ser figura-

tius. Alguns s’adapten al mitjà, d’al-

tres tracten el cartell exactament 

com un llenç que forma part de la 

seva obra personal. Hi ha obres de 

Perejaume, Joan Pere Viladecans i 

de Josep Maria Subirachs. “Amb la 

democràcia el teatre surt de la sala”, 

diu Pintó. Hi ha festes populars i hi 

ha nous equipaments. Les instituci-

ons incipients obren nous espais i 

apareixen les primeres companyies 

independents. Això també dilueix 

l’autoria en els cartells: no hi aparei-

xen ni noms d’autors ni d’actors si-

nó el nom de col·lectius com Els Jo-

glars, Teatre Lliure, Teatre de l’Es-

corpí o Centre Dramàtic de la Gene-

ralitat. La creativitat arriba a la 

màxima diversitat amb el cartell 

pop de Trempera matinera de La 

Trinca, l’execució de La Torna, la fo-

to de la Lindsay Kemp Company o la 

vinyeta eròtica d’El tango de Dona 

Joan de Nazario.  
L’etapa olímpica de Barcelona 

també és un esclat de color. “La ciu-

tat no s’havia netejat des de la guer-

ra”, diu Pintó. És l’època del Barce-

lona, posa’t guapa i la Barcelona del 

disseny. La fotografia pren protago-

nisme i el cartell evoluciona cap a 

la comunicació purament visual.  

La fi del cartellisme? 

La majoria d’obres recollides al lli-

bre surten del fons del Museu de les 

Arts Escèniques de l’Institut del Te-

atre, perquè el centre fa una tasca 

proactiva per recuperar els cartells 

de totes les sales. Per això ha estat 

més senzill recopilar els originals 

per a aquest volum que per als sis 

volums anteriors, que eren de temes 

variats i cronològics.  
Al segle XXI la funció del cartell 

és reduïda. “A Barcelona és impos-

sible, perquè ja no hi ha espais per 

posar-ne”, lamenta l’autora del lli-

bre. Als pobles encara se’n fa ús, pe-

rò a la ciutat han estat substituïts 

per banderoles i marquesines, per 

altres formats i tècniques com els 

espots i les falques. “Això no passa 

en altres ciutats del món”, avisa Pin-

tó. És, doncs, un mitjà publicitari en 

perill d’extinció.e 

Un ‘Otel·lo’  
més a La Seca

‘Othello’  
LA SECA ESPAI BROSSA, 3 DE JUNY 

El director Oriol Tar-

rasón i la companyia 

Les Antonietes han 

mostrat predilecció 

per l’adaptació dels 

clàssics amb operacions drama-

túrgiques que passen sempre 

per la reducció de personatges 

i del text, però, a més, per un 

tractament allunyat de qualse-

vol classicisme que pretén dotar 

de significat contemporani 

unes històries del passat. Ho 

van fer amb Ibsen a Stockmann, 

l’adaptació d’Un enemic del po-

ble, i amb Txékhov a Vània amb 

bons i sorprenents resultats 

que no hi van ser en el posteri-

or Un tramvia anomenat desig o 

en el puzle de dramatúrgia rea-

lista Somni americà presentat al 

Teatre Lliure. 
Aquest Othello té també una 

reducció del text i dels perso-

natges, però la posada en esce-

na s’emmiralla en el classicisme 

dels muntatges de Declan Don-

nellan i Cheek by Jowl i s’allu-

nya del llenguatge escènic més 

personal dels espectacles resse-

nyats. Un classicisme en què tot 

es juga en la paraula, en els si-

lencis i en les intencions per ex-

plicar una història sobre la tra-

ïció política i la gelosia masclis-

ta amb el desenllaç que ja conei-

xem. El director ha imposat una 

contenció dramàtica elegant, 

fins i tot en els aparts dels intèr-

prets, que limita la intensitat i 

carnalitat dels sentiments 

d’odi, gelosia i amor al so i mo-

dulació de les paraules. 

Arnau Puig defensa admira-

blement el seu Iago tant amb 

una dicció clara i contundent 

com amb les actituds manipula-

dores, fins al punt de robar l’em-

patia amb el general enganyat, 

un Oscar Intente amb moments 

notables però una mica massa 

fred amb l’atac de banyes que el 

portarà a matar Desdèmona. 

Aquesta, interpretada per An-

nabel Castan, té un perfil molt 

adequat que resol les seves 

breus intervencions amb con-

vicció, però el director l’obliga a 

un ritual premortuori força es-

tèril. El conjunt dona bo de veu-

re, sobretot per als qui s’acosten 

per primer cop al text. Però, 

més enllà de la pulcritud, la pro-

posta no aporta gran cosa.e

Crítica
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Cataluña

El arte del cartel
Un libro reúne las mejores 

obras que sirvieron para 

anunciar espectáculosVíctor Fernández- Barcelona
Enciclopèdia Catalana sigue 

aproximándonos a lo mejor del 

cartelismo catalán y esta vez 

centra su foco de atención en las 

artes escénicas, especialmente el 

teatro y la ópera. Para ello se 

sirve especialmente de algunos 

de los carteles que se conservan 

en el Centre Documentació i 

Museu de les Arts Escèniques del 

Institut del Teatre de Barcelona 

para recorrer varias décadas de 

historia, además de lo depositado 

en la Biblioteca de Catalunya, 

l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona, l’Arxiu de la Societat 

del Liceu o el Centre de Docu-

mentació de l’Orfeó Català.

El viaje que se le ofrece al lector 

se inicia en pleno modernismo, 

cuando esta es la tendencia que 

se sube a los escenarios de Barce-

lona, algunos tan singulares 

como el de la cervecería Els Qua-

tre Gats, como se encarga de 

mostrar Ramon Casas al poner 

su talento al servicio del teatro de 

títeres de ese establecimiento. 

Es el cartel entendido como 

una obra de arte y en este colosal 

volumen lo encontramos de la 

mano de autores de la talla de 

Santiago Rusiñol, Alexandre de 

Riquer, Joan Miró, Emili Grau 

Sala, Ramon Calsina, Josep Ma-

ria Subirachs, Joan-Pere Vilade-

El volumen 
recoge en sus 376 
páginas un total de 171 carteles, 

cada uno de ellos acompañado 
de su respectiva 

fi cha. El conjunto 
permite conocer 

la historia de las artes escénicas 
en Cataluña entre 1890 y 2015

cans, Josep Guinovart, Eduardo 

Arroyo o Javier Mariscal, entre 

muchos otros.De esta forma podemos cono-

cer la pasión por el wagnerismo 

que se apoderó de Cataluña entre 

fi nales del XIX y principios del 

XX; los espectáculos festivos que 

se adueñaron de la cartelera en 

el Paral·lel: los encargos de pro-

tagonistas del teatro de aquel 

momento como la gran actriz 

Margarita Xirgu; o el circo o el 

jazz entendidos como algo más 

que un entretenimiento. El volu-

men, que cuenta con una intro-

ducción del historiador del arte 

Santi Barjau, así como de un 

Cel» de Dagoll Dagom, pasando 

por «La Torna» de Els Joglars o 

«El llibre de les bèsties» según Els 

Comediants.El libro cuenta con una tirada 

de 2.000 ejemplares a un precio de 

595 euros y puede adquirirse en 

la web de Enciclopèdia Catala-

na.

prólogo de Roser Pinto, directora 

de la unidad gráfi ca de la Biblio-

teca de Catalunya, también nos 

aproxima a algunos de los espec-

táculos que han marcado la his-

toria teatral catalana, desde el 

estreno de «Doña Rosita la soltera 

o el lenguaje de las fl ores» de 

Lorca por la Xirgu hasta «Mar i 

El Premi Crexells se desploma tras retirarse los autores fi nalistas

L. R. - BarcelonaEl XLVII Premi Crexells de Nove-

la, que convoca el Ateneu Barce-

lonès, se desplomó ayer después 

de retirarse los 11 autores fi nalis-

tas del galardón, tras la decisión 

de última hora del jurado de su-

mar cuatro obras más a los siete 

fi nalistas del premio para supe-

rar la baja participación.

En sus cuentas de Twitter y 

Facebook recogidas por Ep, los 

autores Tina Vallès, Enric Um-

bert, Marcel Fité, Raül Garriga-

saït, Sílvia Soler, Josep Lluís 

Badal (lo ha publicado su edito-

ra), Teresa Muñoz, Max Besora, 

Carme Martí, Alfons Cama y 

Vicenç Pagès Jordà lamentaron 

la decisión del jurado, así como 

los cambios que no respetan las 

bases del galardón, que se entre-

ga por la festividad de Sant Joan. 

Pagès fue el último en desmar-

carse del premio, y lo hizo con un 

mensaje en Twitter en que dice: 

«De hecho no me presenté (al 

premio) o sea que no veo que me 

pueda retirar». «De todas formas, 

parece que nadie quiere ganar en 

estas circunstancias. Este año no 

puede haber premio. Hay tiempo 

para refl exionar y hacerlo mejor 

el año que viene», concluyó.

El jurado acordó ayer incorpo-

rar a la lista de los siete fi nalistas 

cuatro obras, debido a la «muy 

baja participación en la votación 

popular», que no llega al 4% de 

los socios del Ateneu Barcelonès. 

En la reunión del jurado, en que 

participaron Valèria Gaillard, 

Lluïsa Julià, Miquel de Palol, 

Xavier Pla y Enric Sòria –excusa-

ron su presencia Carme Riera y 

Rafael Argullol– y la vicepresi-

denta primera del Ateneu, Gem-

ma Calvet, se acordó sumar: «Els 

estranys» de Garrigasaït; «Les 

coses que realment han vist 

aquests ulls inexistents», de Jo-

sep Lluís Badal; «Aventures i 

desventures de l’insòlit i admira-

ble Joan Orpí» de Max Besora, y 

«Robinson», de Vicenç Pagès 

Jordà.
En su cuenta de Twitter, Vallès 

alegó: «Os informo que retiro mi 

novela “La memòria de l’arbre” 

de la lista de fi nalistas del Premi 

Crexells. Lo he decidido al ver 

que no se respetan las bases del 

premio y al darme cuenta de que 

la participación popular ha sido 

escasísima (4%)». Por otro lado, 

Garrigasaït lamentó que esta si-

tuación «erosiona peligrosamen-

te» el prestigio del premio, y re-

clamó un replanteamiento pro-

fundo del mismo para recuperar 

el reconocimiento que había te-

nido en las letras catalanas.

En un comunicado difundido 

ayer, el Ateneu Barcelonès res-

pondió que el jurado valoró su 

decisión argumentando la «muy 

insufi ciente» participación de los 

socios, y el hecho de que ello ha-

bía excluido obras muy buenas.
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Aunque tarden 33 años, «las cosas 

no se pueden forzar, llegan cuan-

do llegan», opinaba Jaume Plensa 

(Barcelona, 1955) esta semana ante 

la materialización de un proyecto 

largamente acariciado, desde que 

en 1984 se instaló un año y medio 

en un barato sótano de Berlín que 

convirtió en su estudio. Hoy posa 

ante un libro de bibliófilo que inau-

gura el sello Enciclopèdia Art de Enci-

clopèdia Catalana y en el que fusio-

el Macba. Eran 21 poemas «muy sen-

cillos, cortos, pero muy intensos y 

sensuales, sobre el sexo, el amor, la 

muerte y la soledad», que le hicieron 

ver «a un poeta extraordinario, uno de 

los mejores en explicar la relación del 

ser humano con la vida». Y en aque-

lla humilde edición de pequeño for-

mato –«la poesía, como el perfume, 

funciona mejor en contenedores pe-

queños»– hizo varios dibujos y se lo 

dedicó y regaló a su compañera de en-

tonces y aún de hoy, Laura.   

 Enseguida le rondó la idea de edi-

tar un libro con aquellas ilustracio-

nes y la poesía de Estellés, similar a 

lo que ya había realizado dos años 

antes con Toni Tàpies Barba en Llibre 

de vidre, y fue a visitar al poeta valen-

ciano. «La visita se convirtió en dos 

días en los que estuvimos bebien-

do, fumando y hablando por la Mal-

varrosa. Allí entendí la relación ex-

traordinaria del poeta con la vida». 

No se volvieron a ver, pero aquel en-

cuentro marcó a Plensa. «Tú cons-

truyes tu memoria y yo construí la 

mía aquellos días con él». 

   Estellés escribió a mano y firmó 

al barcelonés una autorización pa-

ra usar sus poemas en un libro artís-

tico, que por fin ahora enseña satis-

fecho. La lujosa edición, que a Plensa 

le gustaría que remitiese a los «incu-

nables de la edad media», consiste 

en un libro objeto que consta de un 

estuche exterior de cobre grabado 

ANNA ABELLA

BARCELONA 

JORDI COTRINA

con láser que por sí solo es una pie-

za artística. Este guarda un estuche 

de tela que incluye un grabado; los 

cinco dibujos de Plensa de 1984 en 

cuatricomía; impresos sobre papel 

fabricado artesanalmente, los 21 

poemas de Estellés de L’Hotel París 

(que «en realidad se refería al Hos-

tal París, cerca de la Rambla, al que 

fui», aclara) más otro del Llibre de me-

ravelles -Assumiràs la veu d’un poble- 

que emocionó al artista, y la guin-

da: seis transparencias metálicas 

de cobre, con versos e imágenes, 

que pueden unirse y desplegarse 

como una escultura. Enciclopèdia 

lanza dos lujosas ediciones, una de 

999 ejemplares (3.495 euros) y otra 

de coleccionista, de 75, numerada 

y firmada (6.900 euros). 

El enigma

De los poemas de Estellés –«es ne-

cesario redescubrirlo»– hojea Plen-

sa el libro y recita uno: «La mort 

creix i prospera, misteriosament,/ 

com la pols, amb la pols domèsti-

ca, Françoise,/ que s’hi va acumu-

lant dessota cada pota/ de la taula, 

Françoise, una pols, unes coses,/ 

semblant a aquelles coses que s’hi 

fan al melic/ dessota cada pota de 

la taula, del llit / e
n els plecs del me-

lic, una pols, unes coses». ¿Quién 

es Françoise? «Un enigma; la poe-

sía y el arte siempre son enigmas», 

responde para añadir que «la poe-

sía penetra en la sociedad de for-

ma humilde pero constante y la va 

transformando aunque la socie-

dad no se dé cuenta». 

 «En un mundo como el de hoy 

–señala– admiro a los poetas por-

que saben que nunca vivirán de su 

obra. El poeta es el hermano po-

bre de las culturas pero a la vez es 

el conductor espiritual de la socie-

dad».  Y Plensa, para quien «el gran 

material del arte es la vida», vuelve 

con la mente a Berlín. «Allí encon-

tré el silencio. Nos falta redescu-

brir la conversación en silencio. La 

mejor amistad es la que sabe estar 

sin decirse nada». H

El proyecto de 

‘L’Hotel París’ se 

gestó en 1984, 

aún en vida del 

poeta de Burjassot

Plensa rescata 

a Estellés

El escultor marida su arte con 22 poemas 

del valenciano en un lujoso libro de bibliófilo 

EDICIONES DE COLECCIONISTA

33 Dos estuches 8Plensa, el pasado miércoles, ante el estuche de cobre y el de tela del libro de bibliófilo

na su propio arte con la poesía de 

Vicent Andrés Estellés: unos versos 

que hace más de tres décadas le sa-

cudieron intensamente cuando en 

la capital alemana cayó en sus ma-

nos, no recuerda cómo, la pequeña 

edición de Llibres de l’Escorpí del 

poemario del desaparecido bardo 

de Burjassot L’Hotel París (1973).

  «Fue un descubrimiento», evo-

ca el artista catalán más interna-

cional, que en noviembre volverá 

con una exposición a Barcelona en 

33 La guinda 8Las transparencias de cobre, montadas y desplegadas.

ACN - PERE FRANCESCH
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MOnOGrAFies  
d’Artistes

LLiBres  
d’ArtistA

Principals obres

Joan Brossa. Poemes visuals
1 volum, llibre d’estudi i poema objecte
DIRECCIÓ: Glòria Bordons

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

Picasso, obra catalana
1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Eduard Vallès

Salveu-me la mirada
5 carpetes i gravat
Miquel Martí i Pol / Joan-Pere Viladecans

Miró i els poetes catalans
1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Vicenç Altaió

  eXHauRit



PrinCiPALs  
OBres

LLiBres  
d’ArtistA

Dalí. Les mil i una nits
1 volum i llibre d’estudi
Salvador Dalí

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

Plensa / Estellés · L’Hotel París
23 díptics, 6 tríptics, gravat 
i 6 transparències de coure
Jaume Plensa / Vicent Andrés Estellés

Llibre de meravelles
1 volum
Ramon Llull / Jaume Plensa

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

  eXHauRit   eXHauRit

  eXHauRit
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esCULtUres

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

Irene
Escultura i llibre d’estudi
Jordi Díez

L’art de la joia catalana. Bagués
1 volum i 1 joia (anell «Menorca»)
Pilar Vélez / Bagués-Masriera

L’art de la joia catalana
1 volum i 1 joia (anell, fermall o arracades)
Pilar Vélez / Bagués-Masriera

JOieriA



PrinCiPALs  
OBres

HistòriA 

Catalunya, nació d’Europa. 1714-2014
1 volum
DIRECCIÓ: Joaquim Albareda

Autobiografia de Catalunya
1 volum
Daniel Venteo

El naixement de la nació catalana.
Orígens i expansió. Segles IX-XIV
1 volum
DIRECCIÓ: Josep M. Salrach
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Catalunya, 1900-1980. Història en fotografies
1 volum
DIRECCIÓ: Manel Risques

Catalunya, 1980-2015. Història en fotografies
1 volum 
DIRECCIÓ: Manel Risques i Andreu Mayayo

  NOvetat

Atles català (Cresques)
6 làmines i llibre d’estudi
DIRECCIó: Jesús Giralt
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HistòriA de L’Art
Joies de l’art català

Joies del romànic català
1 volum
DIRECCIÓ: Antoni Pladevall

Joies del Modernisme català. 
Espais interiors
1 volum
DIRECCIÓ: Consol Bancells

Joies del Noucentisme
1 volum
DIRECCIÓ: Mercè Vidal

Joies del gòtic català
1 volum
DIRECCIÓ: Carles Puigferrat

Joies del Barroc català
1 volum
DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

Joies del Modernisme català
1 volum
DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

  eXHauRit

  eXHauRit

CULtUrA
tresors de Catalunya

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



PrinCiPALs  
OBres
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Pintura catalana. El romànic
1 volum
Montserrat Pagès

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

Pintura catalana. El gòtic
1 volum
Rosa Alcoy

Pintura catalana. El Modernisme
1 volum
DIRECCIó: Francesc Fontbona

HistòriA de L’Art
Pintura catalana

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

   
 

  NOvetat

  NOvetat
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Mareperlers i ovaladors
Pere Jaume

LLiBres  
d’ArtistA

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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