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El Grup Enciclopèdia fa 55 anys. Mirada amb perspectiva, la nostra història
ha estat una història reeixida, única, probablement irrepetible, amb capacitat d’aglutinar tots els esforços que van significar per a Catalunya poder
desenvolupar el projecte de la Gran enciclopèdia catalana. Aquesta història
d’èxit va ser possible gràcies als ciutadans que van decidir que aquest projecte era important, i sabent el que significava per a la seva cultura, el van
finançar.
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Conscients dels moments que vivim i dels grans reptes (i oportunitats) que
té, en un món globalitzat –actualment– la cultura catalana, hem fet una
reflexió per imaginar-nos com volem que sigui aquesta cultura en el futur
i quin paper hi volem tenir com a institució: Volem que la cultura catalana
pugui seguir construint la seva identitat, cada dia, des dels fonaments de
l’edifici cultural bastit al llarg dels anys però amb capacitat d’evolucionar
–cada dia, també– a través de l’experimentació i del risc cap a noves mirades. Volem ser un actor principal per tenir-ne cura, volem acompanyar-la en
el seu dia a dia i fer realitat els seus somnis. Volem ajudar-la des de la paraula
(viva i escrita) i des de la llengua. Això ens porta a seguir construint i defensant un gran grup editorial al servei de l’educació i la cultura del nostre país.
No creiem en els lideratges únics. Ens veiem forts i alhora coprotagonistes d’una constel·lació d’aliances al servei d’un sistema educatiu i cultural
potent, innovador i transgressor –quan convingui– que treballi amb tot el
teixit educatiu i cultural, en especial el del llibre, conscients que avui la cultura de proximitat competeix amb les grans indústries de la cultura global
i indiferenciada.
Creiem en una cultura –la catalana– que es pensa i es conrea localment per
bé que actua, creix i es relaciona, de forma global, amb el món. Una cultura que es pensa a través d’una llengua i es materialitza a través de moltes
expressions; l’escriptura n’és una de les principals. No sabem imaginar un
futur que no sigui així.

A la capçalera, com a institució, tenim grans fonaments: el foment i la promoció de la cultura i la llengua catalanes. I sobre els fonaments, dos grans
pilars: la cultura i l’educació, que són alhora, per a nosaltres, dues cares de
la mateixa moneda volgudament indissociables.
Des d’aquests fonaments i amb aquests pilars, treballem al servei de la paraula i de la comunitat creadora, lectora, pensadora i educadora del nostre país. Volem col·laborar en la consolidació d’aquestes comunitats com a
grans espais deliberatius i de transformació social.
Ho fem des de:

a

b

c

d

e

f

L’edició infantil,
juvenil, literària i
de pensament a
través dels segells:
la Galera, Univers,
Catedral, Bridge i
Rata.

L’edició d’obres de
referència, de llibres
d’art i d’artista,
obres de bibliòfil
i col·leccionista a
través del segell:
Enciclopèdia.

La confecció
de materials
i continguts
innovadors al servei
de la millora del
sistema educatiu
català a través del
segell: Text.

El foment de la
comprensió lectora
amb el Certamen
de lectura en veu
alta.

L’actualització i la
difusió en obert i
de forma lliure de
tots els nostres
continguts, més d’un
milió d’articles, a
través dels portals:
enciclopèdia.cat
i diccionari.cat.

La distribució
comercial i logística,
a través d’Àgora
Serveis Logístics.

Aquest 2020 comencem el camí per afrontar de forma decidida tots aquests
reptes, conscients que ens caldrà treballar per assolir-los des de la transformació digital de la nostra organització i la capacitació per treballar de forma
oberta i en col·laboració amb el sistema editorial i educatiu català posant de
forma decidida al centre de les nostres mirades el més important, la cura
dels autors i la connexió amb els lectors, alumnes i professors.
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Enciclopèdia.cat,
el cercador de
referència en català

900.000
articles

Més de

8.000.000
de pàgines vistes

Enciclopèdia.cat és el portal del grup que
ofereix informació de referència, actualitzada i de qualitat, de tipologia diversa: anuaris,
atles, cronologies, estadístiques, diccionaris
de la llengua, diccionaris bilingües, enciclopèdies, grans obres temàtiques i articles de
divulgació científica.
Tot aquest conjunt d’informació representa
900.000 articles de 46 obres, d’àmbits molt
diversos com art, economia, esport, folklore,
geografia, història, llengua, música, natura,
tecnologia, etc. Un conjunt únic en la cultura catalana.
El portal es nodreix, fonamentalment, d’obres
publicades pel grup Enciclopèdia, les quals
han estat convenientment adaptades al format digital i algunes de les quals, com ara el
Gran Diccionari de la llengua catalana i la
Gran enciclopèdia catalana, disposen d’una
actualització permanent.
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46
obres

40.000

usuaris registrats

2.600.000
usuaris únics

Enciclopèdia.cat té com a precedents digitals
directes els webs de dues obres cabdals de la
cultura i la llengua catalana: el Gran Diccio
nari de la llengua catalana i la Gran enci
clopèdia catalana, que van veure la llum
digital el 1997. Va ser la primera enciclopèdia
universal en línia d’Europa i la segona del
món. Aquest nucli inicial de contingut s’ha
anat ampliant amb la incorporació de moltes
altres obres que en complementen l’abast
temàtic.
Atès el gran nombre d’obres i les diverses opcions de consulta, el cercador es converteix
en una eina indispensable per a una òptima
explotació de tota aquesta informació.
Amb aquest projecte digital, Enciclopèdia
manté i consolida la seva posició com a font
principal de referència en català i posa a disposició dels usuaris el conjunt de recursos
referencials que diversos segells del grup han
anat publicant al llarg de molts anys.

Catàleg d’obres del projecte digital
Anuaris

Obres temàtiques

Anuari 2019

Enciclopèdia catalana temàtica

Anuari 2018

Art de Catalunya

Anuaris 2009-2017

Del romà al romànic

Atles

Catalunya romànica

Atles de la diversitat

L’art gòtic a Catalunya

Atles electoral de la Segona República a Catalunya

El Modernisme

Atles dels catalans al món

Caixes i bancs de Catalunya

Cronologia

Fàbriques i empresaris

Cronologia dels Països Catalans i del món

Història econòmica de la Catalunya contemporània

Estadístiques

Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la
Catalunya contemporània

El món en xifres
Diccionaris de la llengua

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

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

Diccionari català-castellà

Lluís Companys, president de Catalunya

Diccionari català-anglès

Llibre d’estil d’Enciclopèdia Catalana

Diccionari català-francès

Biosfera

Diccionari català-alemany

Història natural dels Països Catalans

Diccionari català-italià

Catalunya romànica

Diccionari castellà-català

divulgació científica

Diccionari anglès-català

Divulcat

Diccionari francès-català
Enciclopèdies

Gran enciclopèdia catalana
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
Diccionari dels partits polítics de Catalunya, segle XX

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

02

XV Certamen Nacional
Infantil i Juvenil
de Lectura en Veu Alta

1.009

80.000

3.000

participants

de Primària I ESO implicats

alumnes

mestres

60

quarts de final
amb 2.936 alumnes,

07

semifinals
amb 400 alumnes,

arreu de Catalunya

arreu de Catalunya

inscrits

10

tallers

presencials de lectura en veu alta,
duts a terme a biblioteques
d’arreu del territori

5

final

49

lectors
i lectores

33

escoles
i instituts

Entre els objectius de la Fundació Enciclo
pèdia Catalana hi ha el foment de l’hàbit
lector i la preservació i l’impuls de la llengua i la cultura catalanes. Per aquest motiu,
l’any 2004 va impulsar el Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu
Alta, que permet incidir en el foment de la
lectura en llengua catalana entre els estu
diants.
D’això fa quinze anys, i gràcies a la col·laboració d’institucions i entitats que s’han anat
sumant a la iniciativa, el Certamen ha crescut en quantitat, però també en qualitat.
Hi col·laboren l’Obra Social “la Caixa” i la
Generalitat de Catalunya. També comptem amb la col·laboració de diversos ajuntaments i d’entitats locals que ens permeten arribar a tots els punts del territori.
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centres
educatius

lots de llibres

per valor de 500 euros cada
un, entregats als cinc centres
educatius guanyadors.

6.341
llibres repartits
com a obsequi, entre tots
els participants.

60 quarts de final
En l’edició 2018-19 es van celebrar seixanta
quarts de final arreu de Catalunya (a teatres, auditoris i espais polivalents). Aquesta
fase és de caràcter públic i hi participen tots
els alumnes que les escoles i els instituts seleccionen com a representants.
Pel que fa als quarts de final, un jurat és
l’encarregat de seleccionar els lectors i les
lectores que passen a la fase següent. Van
llegir damunt dels escenaris dels quarts de
final 2.936 alumnes.
La Fundació Enciclopèdia Catalana va obsequiar tots els participants amb un diploma acreditatiu de la seva participació en els
quarts de final i dos llibres. Cada centre edu
catiu també va ser gratificat amb un diploma personalitzat.

Evolució de les inscripcions dels centres educatius de primària
i secundària de Catalunya al Certamen 2004/2019
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36

48

91

160

207

curs
2004
2005

curs
2005
2006

curs
2006
2007

curs
2007
2008

curs
2008
2009

curs
2009
2010

7 semifinals
La Fundació Enciclopèdia Catalana
va organitzar set semifinals arreu
de Catalunya:

1

Mollerussa
En el marc del Saló
del Llibre Infantil i
Juvenil de Catalunya

1

Centres educatius de
les terres de Lleida.

Teatre Municipal
de Salt

Salt
Centres educatius
de les comarques
gironines.

3

Barcelona
CaixaForum

2

Centres educatius
de les comarques
barcelonines.

Tarragona
Auditori de la
Diputació de Tarragona
Centres educatius de les
comarques tarragonines
i de les Terres de l’Ebre.

226 280 385 604 667

curs
2010
2011

curs
2011
2012

curs
2012
2013

curs
2013
2014

curs
2014
2015

773

910

956 1.009

curs
2015
2016

curs
2016
2017

curs
2017
2018

Van llegir damunt dels escenaris els
lectors i les lectores seleccionats pel
jurat en cada quart de final, un total
de 400 alumnes. Quant al públic,
van assistir als quarts de final unes
2.200 persones, que van gaudir de la
conducció professional de Beatriu
Castelló i de les actuacions de teatre
improvisat de la companyia Impro
Barcelona.

curs
2018
2019

Nombre d’escoles
inscrites per categories
La major part dels centres educatius
que s’hi van inscriure ho van fer en
més d’una categoria:

654

Grumets Verds

626

Grumets Vermells

La final
La final del XV Certamen es va
celebrar al Teatre Nacional de
Catalunya, el 4 de juny de 2019.
Hi van participar 49 lectors i lectores de 33 escoles i instituts. El jurat
era integrat per formadors i formadores de lectura en veu alta i per altres persones relacionades amb el
món de la lectura. Tots els participants van rebre una motxilla i un
llibre com a obsequis.
La final del Certamen és un acte festiu, amb un TNC ple de gom a gom.
Tant el públic com els participants
viuen l’acte com una festa i hi arriben carregats d’il·lusió i de nervis.

387

Corsaris

350

Tropa de Corsaris

219

Timoners

Han passat quinze anys
des de la primera edició
del Certamen i ho
celebrem amb satisfacció
i optimisme perquè la
projecció del Certamen arriba
cada dia més lluny!
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Premis literaris
69a Nit de Santa Llúcia
60è PREMI
SANT JORDI
DE NOVEL·LA

46è PREMI
JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA
INFANTIL

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana.

Convocat per l’editorial La Galera
amb el patrocini de la Fundació
Enciclopèdia Catalana.

	Guanyador

David Nel·lo
	Obra

Les amistats traïdes
	Dotació

60.000 €
	Edició de l’obra

Enciclopèdia
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	Guanyador

Toni Mata
	Obra

Nascuts per ser breus
	Dotació

6.000 €
	Edició de l’obra

La Galera

57è PREMI
JOSEP M.
FOLCH I TORRES
DE NOVEL·LES PER
A NOIS I NOIES

61è PREMI
CARLES RIBA
DE POESIA

22è PREMI
MERCÈ RODOREDA
DE CONTES I
NARRACIONS

Convocat per l’editorial La Galera
amb el patrocini de la Fundació
Enciclopèdia Catalana.

Convocat per Edicions Proa,
amb el patrocini de la Fundació
Enciclopèdia Catalana.

Instituït per Òmnium Cultural i la
Fundació Enciclopèdia Catalana.

	Guanyador

	Guanyador

	Guanyadora

Lluís Prats

Lluís Calvo

Carlota Gurt

	Obra

Estimat monstre

	Obra

L’espai profund

	Obra

Cavalcarem tota la nit

	Dotació

	Dotació

	Dotació

4.000 €

3.000 €

6.000 €

	Edició de l’obra

La Galera

	Edició de l’obra

	Edició de l’obra

Edicions Proa

Edicions Proa
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Edicions
Una de les tasques més rellevants impulsada per la 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 de tots els àmbits.

Els diccionaris d’Enciclopèdia
Catalana al portal enciclopedia.cat

Publicació en línia del Diccionari de
sinònims Franquesa a Optimot

Durant el 2019, la tasca principal de l’àrea
de diccionaris ha estat el manteniment i l’actualització dels 11 diccionaris en línia publicats al portal enciclopedia.cat: el Gran Dic
cionari de la llengua catalana, el Diccionari
de sinònims Franquesa, el Conjugador cata
là i 8 diccionaris bilingües, entre els quals
els diccionaris català-anglès avançat i anglès-català avançat. I s’ha treballat també en
la planificació de nous títols per al portal.

Hem iniciat les tasques necessàries per publicar al portal Optimot de la Generalitat de
Catalunya la versió actualitzada del Diccio
nari de sinònims Franquesa.

Adequació dels diccionaris a la nova
ortografia de l’Institut d’Estudis
Catalans
En les reimpressions de l’any hem continuat
adaptant el nostre fons a la nova ortografia
de l’Institut d’Estudis Catalans.
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Celebració dels 40 anys del primer
diccionari d’Enciclopèdia
L’any 2019 ha fet 40 anys del primer diccionari publicat per Enciclopèdia, el Diccionari
català-francès / francès-català (1979). Dos
anys més tard, va aparèixer el segon diccionari bilingüe, el Diccionari alemany-català
(1981) i tres anys després el primer diccionari general monolingüe que recollia tot el lèxic
de la Gran enciclopèdia catalana: el Diccio
nari de la llengua catalana (1982).

Publicacions escolars

L’any 2019, des del departament de publicacions educatives del Grup Enciclopèdia s’ha
donat continuïtat a dues sèries de mate
rials de caràcter innovador, que es van
iniciar el 2018 i que han tingut molt bona
acollida als centres educatius del país.
Es tracta d’uns materials alternatius, pensats
per als mestres i les escoles que es volen afegir als moviments de renovació i innovació
educativa i desitgen tenir accés a un nou
tipus de material més lleuger, obert i flexi
ble, que permeti un alt grau d’intervenció
del docent i es complementi amb el material
que sovint es fan els mateixos mestres.
Així van néixer aquestes dues noves col·lec
cions:
• El Fem-ho per projectes, per a les escoles
que han triat aquesta manera de treballar.
Consta d’una proposta molt oberta, completa i rica d’idees, recursos i eines per als docents, que s’ofereix en línia via web, i d’una
carpeta d’aprenentatge per als alumnes. El
2019 n’hem completat l’oferta per als tres
cicles de l’educació primària.
• El Tot Tallers, per als àmbits de llengua
(catalana i castellana) i matemàtiques, que

són materials lleugers amb propostes de treball competencials organitzades per dimensions, amb una guia didàctica digital per al
mestre molt rica. El 2019 n’hem enllestit
l’oferta completa per a les tres línies i els tres
cicles de l’educació primària.
Les novetats del 2019 es completen amb una
proposta per als més grans (ESO, batxillerat
i ensenyament d’adults): una nova versió dels
quaderns de llengua catalana, totalment
revisats i actualitzats segons els canvis en l’ortografia i la gramàtica que va publicar l’IEC el
2016 i el 2017: es tracta d’una col·lecció de vuit
quaderns que hem anomenat CAT AL DIA.
D’altra banda, hem donat continuïtat al servei que oferim a la comunitat educativa a
través del nostre blog, “El món a l’aula”, en
el qual publiquem periòdicament i de manera oberta propostes de treball per tractar
l’actualitat amb els alumnes, i diferenciades
per a ESO (“La notícia de la setmana”), educació primària (“Saps què ha passat?”) i educació infantil (“Ara ve...”).
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Infantil i juvenil

202

novetats

La Galera és el nostre segell d’infantil i juvenil referent a les escoles i a les llibreries.
Aquest 2019 hem apostat per incorporar
nous títols i sèries, però també per reforçar
el fons i, especialment, els llibres i autors que
formen part de la nostra història. Hem incorporat al nostre catàleg els llibres del Mic,
el personatge de TV3 més estimat pels nens,
i durant aquest any n’hem publicat quatre
títols, coincidint amb Sant Jordi i la Setmana del Llibre en Català. Els quatre han estat
durant setmanes a les llistes dels llibres més
venuts.
Per als més petits, hem publicat alguns dels
títols de la nostra col·lecció «Tradicions» en
cartró i lletra majúscula, que estan tenint
molt bona acceptació tant en català com en
castellà, especialment els Sant Jordi i els de
temàtica nadalenca. A banda, a l’octubre es
va publicar un nou títol de la sèrie, Halloween,
que tot i no ser una tradició nostra, cada vegada té més acceptació entre el públic infantil. Per als més menuts, també hem publicat
els llibres joc, les caixes de bàsics Juguem a
metges i Juguem a bombers.
A banda, s’han creat noves sèries com “Res-
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catadors màgics” (per a la franja de 6-7 anys),
“Daniel King” (franja de 10 anys) i “Històries
de Frei” (9 anys). De sèries estrangeres, hem
incorporat “Bruixes a la moda” (10 anys).
També s’ha treballat la línia dels àlbums il·lustrats, amb èxits a les llibreries com La maleta,
l’Os desastrós i Dents bestials. Quant a la recuperació de textos clàssics, es van publicar
en edició facsímil llibres i autors best-seller
com La colla dels 10, de Joaquim Carbó, La
història que en Roc Pons no coneixia, de Jaume Cabré, Dídac, Berta i la màquina de lligar
boira, d’Emili Teixidor, En Roc drapaire i
Rovelló, de Josep Vallverdú, i Les presoneres
de Tabriz, de Maria Novell. També hem recuperat un text de Teresa Pàmies, Aventura
mexicana del noi Pau Rispa, l’única novel·la
per a joves que va escriure l’escriptora barcelonina, que hem il·lustrat amb els dibuixos de
la seva neta, Natàlia Pàmies.
Quant a autors i il·lustradors, hem seguit
comptant amb professionals molt coneguts
i col·laboradors de la casa des de fa molt de
temps com Roser Calafell o Anna Canyelles,
però també hem volgut incorporar nous il·
lustradors joves al nostre catàleg com Laia
Berloso, David Sierra, Günther Jakobs o la
mateixa Natàlia Pàmies.
Pel que fa a la franja de juvenil, els nostres
segells Kimera i Lluna Roja han seguit tenint
èxits sonats com «Los peores años de mi
vida», que ja ha arribat al volum 11, i la sèrie
“Mystical”, de la qual hem publicat el quart
volum, i “Mysticland”. A la franja de 14 anys,
L’alè del drac de Maite Carranza, premi Joa
quim Ruyra del 2018, ha tingut una molt
bona acollida entre els lectors, així com les
nostres apostes per la franja més alta, Sadie
i Buenas hermanas.

Ficció i no ficció
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novetats

El mes de juny, el grup ha llançat un
nou segell editorial, Univers, que publica literatura i assaig escrits per
autors catalans i estrangers, novells
i consolidats, i que vol recuperar clàssics universals que no es troben en
català. L’hem inaugurat amb el títol
Barcelona Suites, un recull de contes
escrits per onze de les nostres veus
contemporànies més rellevants. Un
llibre que pren el nom de la ciutat
que li fa d’escenari, de teló de fons i
de personatge. Xavier Bosch, Roc
Casagran, Natàlia Cerezo, Empar
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novetats

novetat
2020

novetat
2020

novetat
2020

Moliner, Jordi Nopca, Sergi Pàmies,
Adrià Pujol Cruells, Jordi Puntí,
Clara Queraltó, Llucia Ramis i Sílvia
Solé són els autors que van acceptar
el repte. Des d’aleshores, el segell ha
publicat escriptors de casa nostra
com Carla Gracia, amb L’abisme,
Berta Jardí i Ramon Erra, que es van
presentar a la Setmana del Llibre en
Català. Quant a autors internacionals, s’ha publicat L’inesperat final
del senyor Monroe, de Dan Mooney
–a Catedral en castellà– i s’han recuperat dos clàssics, El Napoleó de Not

ting Hill, de G.K. Chesterton, i La
família Aubrey, de Rebecca West. En
els propers mesos, Univers vol seguir
apostant pel talent nacional i internacional i per la publicació en català
de grans clàssics de la literatura que,
o bé no s’hagin traduït o bé siguin
difícils de trobar. També s’aposta per
crear línies noves dintre del mateix
segell, una estratègia que s’ha plantejat el 2019, com la col·lecció “La
Joie de Vivre” i la de novel·la negra.

Aquest segell ha experimentat un
canvi al llarg del 2019. Si el gener de
2016 es va crear per publicar ficció i
no ficció en català i castellà, ara Catedral és la marca del Grup per als
llibres en castellà. Tot i que el mes de
febrer s’ha publicat Magokoro, l’spin-

off de Haru, l’èxit de Flàvia Company,
en els dos idiomes, a partir de juny
alguns dels llibres que Univers ha
llançat en català, com Barcelona Sui
tes i L’abisme, han aparegut en castellà a Catedral.
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Ficció i no ficció
60è
premi
Sant Jordi
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novetats

Per primer cop el segell Enciclopèdia publica el premi Sant Jordi de novel·la que concedeix Òmnium Cultural durant la Nit de
Santa Llúcia, dotat amb 60.000 euros. El
llibre guanyador del 2018 i publicat el 2019,
Digues un desig, de Jordi Cabré, ha aconseguit vendes que feia molts anys que no s’assolien, i un gran ressò a la premsa i a tot el
territori gràcies al gairebé un centenar de
presentacions que s’han fet, amb la col·laboració d’Òmnium. Jordi Cabré, a més, ha presentat el llibre en places internacionals com
Brussel·les i Viena. A més, aquest 2019 ha
estat un any de canvis pel que fa al segell,
que ha publicat novel·les com Els finals no
arriben mai de sobte, d’en Salvador Macip,
o el llibre sobre espiritualitat Ichigo-ichie, de
Francesc Miralles i Héctor Garcia. Enciclopèdia seguirà publicant en els dos propers
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anys el premi Sant Jordi de novel·la, i en el
darrer semestre del 2019 s’ha centrat en els
assajos, amb No som refugiats, del periodista especialitzat Agus Morales, Entre togues
i reixes, de Joaquim Forn, el relat del judici
de l’1-O des de dins; o Les mentides i les as
túcies del judici, dels periodistes Maiol Roger, Montse Riart i Ot Serra. Enciclopèdia
ha acabat l’any amb un dels llibres més venuts de la temporada i que ha estat algunes
setmanes entre els més venuts a tots els dia
ris, Minories que fan majories, el llibre de la
Marató de TV3. Un altre dels èxits del segell
ha estat La pilota, a l’olla, de Fermí Puig, un
llibre de receptes, fotografies i textos de fins
a 35 professionals del món de l’esport o del
periodisme i que neix de la secció que Puig
fa al programa El món a RAC1 de Jordi Basté.
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El segell crossover i urbà de la casa ha
seguit publicant noms internacionals
i afavorint la consolidació d’escriptors
i il·lustradors locals. A l’èxit dels llibres de Sarah’s Scribbles hi hem d’afegir un altre talent internacional, Brian
Gordon, que ha triomfat amb la seva
sèrie “Jo molava fins que vaig ser
pare”, de la qual hem publicat el segon
volum, tant en català com en castellà.
Una autora que també ha tingut un
gran creixement a la casa, la meteoròloga de RAC1, Mònica Usart, ha
publicat un nou volum amb Bridge,
El temps a la maleta, després de l’èxit
que va assolir amb el seu primer llibre,
Només seran quatre gotes. A banda,
una altra de les cares conegudes del
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nostre país ha confiat en nosaltres per
publicar el seu primer llibre. La cantant Beth Rodergas s’ha posat el davantal per escriure un volum de receptes a quatre mans amb la seva
mare, Maria Cols, i records d’infantesa. Nyam!, amb il·lustracions de Tània Garcia i fotografies d’Eva Bozzo,
ha estat un dels èxits de la primavera
del 2019 per a Bridge. A la tardor, el
llibre de més recorregut del segell ha
estat, sens dubte, Follem?, de Bel Olid,
un assaig didàctic i entenedor sobre
les diferents sexualitats. Un llibre, del
qual s’han fet fins a cinc edicions, que
explora els camins que ens poden portar a sexualitats més humanes i a relacions més plaents. Follem? ha tingut

una gran acollida per part dels llibreters i del públic lector i s’ha presentat
en nombroses poblacions. Per finalitzar l’any, s’ha publicat a Bridge Vida.
Herbari il·lustrat, de Joana Santamans. Un llibre regal especial per a
Nadal amb més de 200 dibuixos de
flors, plantes i arbres, fets amb aquarel·la i oli, amb el qual hem fet una
molt bona campanya a llibreries i a
mitjans, amb aparicions a TV3 i un
aparador a la FNAC. Bridge es consolida com un segell de referència en
còmic i llibre il·lustrat i teixeix lligams
amb els llibreters a través de mostres
i exposicions de les làmines originals
i amb la visita i signatura dels autors
de la casa.

novetats

Des de Rata se segueix apostant per petites joies literàries i
consolidant noms com el de la coreana Han Kang, autora d’un
dels títols més venuts del segell, La vegetariana. També hem
publicat el tercer volum dels textos de Sanmao, Diaris d’enlloc,
i llibres arriscats literàriament com Cens, de Jesse Ball. A més,
conscients que una de les tasques de Rata és trobar grans talents
amagats de tots els temps, aquest any ha publicat Savage Coast,
de Muriel Rukeyser, un testimoni únic dels primers dies de la
Guerra Civil a Barcelona, escrit per una jove poeta nord-americana. Un text inèdit que per fi es pot llegir en català i castellà.
L’aposta per la qualitat literària del segell ha tingut la seva
recompensa aquest any amb el Nobel de literatura, concedit a
la polonesa Olga Tokarczuk. Rata va publicar el seu títol Cos,
el mes de novembre.
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Grans obres
Tàpies.
Biografia d’un compromís
Aquesta obra de gran format (29,5 x 40,5
cm) s’emmarca en la sèrie de grans monografies que Enciclopèdia dedica als referents
de l’art català contemporani, en la qual també hi ha obres dedicades a Picasso, Dalí,
Brossa i Miró.
Editada conjuntament per Enciclopèdia Art
i la Fundació Antoni Tàpies, l’obra revisa la
trajectòria d’Antoni Tàpies, un dels artistes
catalans més importants del segle xx i referent mundial de l’informalisme.
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D’edició limitada i numerada (1.149 exemplars), Tàpies. Biografia d’un compromís
consta d’un estoig que comprèn un llibre de
gran format, on es poden admirar amb detall
les més de 200 obres seleccionades, i un llibre d’estudi escrit pels principals experts
internacionals i profusament il·lustrat amb
fotografies i documents, molts dels quals
inèdits.
Entre els autors que hi participen trobem
Xavier Antich (president de la Fundació Antoni Tàpies), Carles Guerra (director de la
mateixa fundació), Manuel Guerrero, Albert
Mercadé, Núria Homs o John C. Welchman,
entre d’altres.
Alguns dels exemplars del llibre s’acompanyen de la litografia Memòria personal
(1988), obra de l’artista.

Símbols del catalanisme
Dins la sèrie de llibres d’història d’Enciclopèdia, Símbols del catalanisme recull, per
primera vegada, la història dels nostres símbols més importants, des de Guifré el Pelós
al llaç groc, passant per d’altres com la senyera, el Canigó, el monestir de Montserrat,
El cant dels ocells, el Fossar de les Moreres,
Rafael Casanova, Pau Claris, la sardana, l’estelada, Francesc Macià, Pau Casals, L’estaca
o l’1 d’octubre.
El llibre investiga l’origen, l’evolució i la
vigència d’una cinquantena de símbols catalanistes i analitza les causes socials i polítiques que els han generat, amb articles
dels més prestigiosos historiadors catalans:

Cartells catalans.
Art, literatura i música
1888-2018
Volum de la col·lecció «Cartells catalans»
dedicat a cartells del món de l’art i la cultura, principalment a la literatura i la música.
Junt amb el volum anterior, dedicat al món
de l’espectacle, és una bona recopilació dels
cartells culturals de Catalunya. El llibre recull 170 cartells. La selecció s’inicia amb un
cartell de l’Exposició Universal de Barcelona
del 1888, fet aquell mateix any, i s’acaba amb
un de Frederic Amat, elaborat el 2018.
En el cartellisme han participat els autors més
destacats de les arts plàstiques catalanes. Hi
trobem artistes consagrats, com Ramon Casas, Antoni Clavé, Antoni Tàpies o Joan Miró;
dibuixants, com Cesc, Lola Anglada o Joan
Junceda, i poetes, com Joan Brossa.
Majoritàriament es conserven en institucions
com la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Biblioteca del

Josep Maria Salrach,
Agustí Alcoberro,
Josep Pich, David
Martínez Fiol, Jordi
Casassas, Giovanni
Cattini, Joan B. Culla i Daniel Venteo. El
llibre compta també
amb una extraordinària introducció de
l’antropòleg i Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes Joan F. Mira i està profusament il·lustrat amb més de set-centes cinquanta imatges, algunes completament
inèdites.

Pavelló de la República, el Museu del Disseny,
etc. La selecció es completa amb cartells conservats en arxius particulars, com ara la Col·
lecció Rovira i la Col·lecció Marc Martí.
Més d’un segle de cartells ens revelen la importància que tenien com a instrument de
propaganda, però cal tenir present que van
més enllà d’anunciar actes. Són l’expressió
testimonial de diferents
èpoques, tant des del
punt de vista artístic
com social.
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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

Cotorres domesticades. El notable
artista eqüestre Mr. Felix. El clown
elèctric Aldow. El primer cartell teatral 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 moderna i cada vegada més accelerada.
Per això apareixen imatges i colors
als cartells de circ, que 125 anys després continuen mantenint un format semblant. Cartells catalans.
Òpera, teatre i espectacles (18902015) permet resseguir 125 anys
d’història del teatre català a través
de 171 cartells “que han salvat la seva caducitat intrínseca i són icones
que s’han sobreposat al pas del
temps”, explica Roser Pintó, direc-

tora de la unitat gràfica de la Biblioteca de Catalunya i coautora, juntament amb l’historiador de l’art
Santi Barjau, de l’exquisit llibre de
bibliòfil que edita Enciclopèdia Catalana (i que costa 595 euros).
Els primers cartells eren comercials, de marques com Anís del Mono, però a finals del XIX els teatres
s’adonen que poden fer servir les
mateixes eines per vendre un esdeveniment. 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 Londres 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 Casas, Santiago Rusiñol, Miquel Utri-
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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

llo i altres assidus a Els Quatre Gats.
En aquesta època, el primer quart
del segle XX, obres de Pitarra i Guimerà 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 dissenyar l’obra, crear-ne també el cartell per anunciar-la.
La innovació abans de la guerra

“Amb perspectiva històrica, els cartells permeten fer un estudi social
de com vivia la gent, quines aficions
i gustos tenia. I, alhora, observar
l’evolució estètica”, diu Roser Pintó. 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 dibuixants professionals. Això fa que els
cartells s’assemblin més a la publi-

citat comercial i tinguin una concepció d’anunci, amb grans dibuixos 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 Martí Bas o Cristóbal Arteche) tindran
després un paper important en el
cartellisme durant la contesa, que
crida a l’allistament dels joves, a defensar la República i donar un cop
de mà a la rereguarda.
Amb tot, també hi continua havent artistes que fan algunes obres
pictòriques, com Emili Grau Sala,
autor del cartell de la mítica estrena 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 apareixen per primer cop els cartells
dedicats a les artistes principals
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Tàpies compromès

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

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

EL ARTE DE LO
EFÍMERO
POR ANA MARÍA DÁVILA
BARCELONA

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.

COMISSIÓ TÀPIES / FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES, VEGAP

Blau amb quatre barres roges (1966), d’Antoni Tàpies

Una edició de bibliòfil
repassa la trajectòria
biogràfica de Tàpies a
través de més de 200 obres
en la seva pintura i renuncien expres
sament a donar protagonisme als car
tells, manifestos o declaracions que tin
guin relació amb episodis com la caput
xinada o la tancada d’intel∙lectuals a
Montserrat.
Un exemple de la sobrietat i subtilesa
del missatge de Tàpies es troba a les
tres obres que va presentar a la tercera
edició de la Documenta de Kassel el

El pavelló de Venècia del 1958
Mayoral de Barcelona (oberta
fins al 4 de desembre), que ha
aconseguit reunir una desena
d’obres de sis artistes que van
participar en la Biennal: Tàpies,
Saura, Chillida, Rafael Canogar,
Manolo Millares i Manuel Rivera.
La galeria Mayoral, que fa 30
anys, acompanya la mostra d’un
catàleg amb un text de M. Dolo
res JiménezBlanco i dues entre
vistes de Vicenç Altaió al cineasta
Pere Portabella i de Rosa Lleó a
l’artista cubà Wilfredo Prieto.
Tàpies va participar en la Biennal
amb 19 obres i ara se n’exposen
dues: Pintura marró i ocre, ve
nuda fa un any a Christie’s per
350.000 euros, i Marró negrós,
cedida per la col∙lecció Thyssen.
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SANTI BARJAU

Historia de las
artes gráficas
en Cataluña

RESULTA SORPRENDENTE que el conseller de Ensenyament, Josep Bargalló, denuncie que los maestros catalanes tienen miedo de tratar según
qué temas. Serán los maestros de la pública que consideran que el 1 de octubre 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. Pero eso no fue lo ocurrido en el Instituto El Palau.
Algunos, el conseller el primero, se han olvidado de que el 5 de octubre los alumnos de este instituto de Sant Andreu de la Barca se manifestaron 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 parvulario situada en el mismo cuartel. Porque la comandancia de la Guardia Civil convive con absoluta normalidad desde 1992 con el barrio. Las
precauciones las toman otros. Es lo habitual. Lo de siempre.

7 Enciclopèdia Cata-

lana acaba de editar
un libro-objeto: Cartells catalans. Òpera,
teatre i espectacles
1890-2015, a cargo de
los
investigadores
Santi Barjau y Roser
Pintó. No sólo se recupera un patrimonio a
menudo olvidado, sino
que se establece un relato alternativo de las
artes escénicas y visuales catalanas.

LA IMAGEN DEL DÍA
CARMELA FORTUNY

Estreno de cargo
desde la
unilateralidad

Seis de cada diez reclusas en centros penitenciarios catalanes son víctimas de violencia machista y además 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 vital de las reclusas y darles «pautas
de salud sexual y reproductora». Se
trata de un proyecto adaptado a las
necesidades de las presas para ayudarlas en situaciones de desigualdad
respecto a otros internos, como su
escasez de acceso a recursos económicos o tener menos familiares en
los que apoyarse.

8 La nueva alcaldesa
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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 político, no el que sus adversarios pretendían cons-

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 sencillo en el que la negociación y la búsqueda de
soluciones alternativas, como la reforma constitucional, son descartadas y desmerecidas.

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

Escribe el ahora dialogante Torra que «en
breve» visitará Moncloa para estrechar la mano de Pedro Sánchez que «la única vía posible
no pasa por la reforma constitucional, sino,
sencillamente por la sustitución: de la Constitución 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 propio pensamiento con permiso de Carles Puigdemont y de la presidenta oficiosa de la Generalitat, Elsa Artadi, Torra insiste: «Cuando uno
se estremece de la vida tortuosa que sufrimos
por el hecho de ser catalanes, todo puede llegar a ser muy fácil y natural. Se trata, simplemente, de aprobar una Constitución catalana
que derogue la española. Y punto». «Se ha acabado la negociación eterna e infinita con el Estado español», abunda el president vicario, entrando en contradicción frontal con el ansia
negociadora que dice experimentar desde que
asumiera la Presidencia de la Generalitat y, especialmente, desde que Sánchez sustituyera a
Mariano Rajoy al frente de la del Gobierno.
Y todo porque, como bien saben los independentistas que esperaban adquirir automáticamente la nacionalidad catalana el pasado 2 de
octubre, «la independencia es un juego más fácil que el juego de la oca, porque no hay dados,

sólo votos y todo depende de sumar los suficientes para proclamarla». Para todos ellos
ofrece consuelo Torra: «Si te separas de España, no es que mires al otro lado, es que ya estás
en el otro lado. Haya instrumento jurídico o no.
Naturalmente hay pequeños obstáculos burocráticos. 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 president: «Nos hemos dado cuenta de que el catalanismo lleva a España una y otra vez, por
eso lo hemos matado». Y añade: «La moderación 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 desmentida cuando remata: «La trampa del

1964. Pintures gairebé monocromes,
fosques, amb lletres semiesborrades,
que contrasten amb els cartells colorits
dels 25 anys de pau que celebrava el rè
gim, mesos després de l’execució del
dirigent comunista Julián Grimau.
El significat d’algunes obres és més
rotund, com l’oli 7 de novembre, 1971,
avui exposat al Parlament, on apareix
escrita la data que evoca la constitució
de l’Assemblea de Catalunya. El mateix
es pot dir de Companys, 1974, on apa
reix un mocador blanc tacat de sang. En
altres obres, la interpretació és més
oberta sense deixar dubtes sobre les se
ves intencions. L’oli Parafaragmus,
1949, destaca per una escala que puja
des del terra d’una habitació fins a un
sostre més fosc. Però la quadrícula del
terra recorda una imatge d’una txeca
del carrer Vallmajor de Barcelona, que
Tàpies va visitar després de la guerra
civil. De vegades es tracta de referènci
es només insinuades. És el cas de l’ho
menatge a Oriol Solé Sugranyes, mili
tant del MIL, mort després d’escapar
de la presó de Segòvia amb altres pre
sos etarres. A Composició amb núme
ros, 1976, hi insereix una sèrie de núme
ros en un racó: són 29, tants com els
presos escapats, i només un està tacat
de vermell, amb referència al jove as
sassinat. “Tota l’obra de Tàpies és polí
tica però no tota està connectada amb
fets polítics”, sintetitza Carles Guerra.
En aquesta monografia coral desta
quen altres aspectes rellevants, com
ara la influència de Teresa Barba, la se
va dona, o l’entusiasta acollida interna
cional que va tenir l’obra de Tàpies a
Nova York, Chicago i París. Aquest èxit
també explica algunes polèmiques in
ternes amb altres artistes. I n’és un
exemple les diferències amb altres
membres del grup Dau al Set o amb el
grup conceptual, on hi havia amics seus
com Carles Santos o Pere Portabella. El
llibre, a més, aporta documents inèdits
com les respostes a un qüestionari polí
tic, del 1966, que no va arribar a enviar,
on Tàpies expressa el seu compromís
amb Catalunya i la llengua catalana i
descriu Espanya com una “terra de
naufragis”. També recorda que sempre
que Catalunya ha intentat no dependre
del Govern central “les coses han aca
bat a trets i en dictadura”.c

olt abans de fitxar com a
creador de projectes tele
serials per a Universal i
d’escriure la sèrie i el pod
cast Homecoming i de dissenyar di
verses novel∙les interactives i de ser
l’editor de les publicacions de la revista
McSweeney’s i de publicar una història
cultural del pingpong, Eli Horowitz va
ser fuster. Juntament amb les imatges
de tots els seus altres projectes, a la seva
pàgina web es poden veure els mobles
que va fer amb les seves pròpies mans.
Després van anar arribant les caixes, els
llibres, els àudios, les sèries de televisió,
les aplicacions mòbils.
Potser perquè no oblida els seus
orígens artesanals, les seves novel∙les
–que, de fet, sempre estan escrites en
col∙laboració– tenen, almenys, dues
encarnacions: llibre i app. L’estranya
epidèmia de silenci que narra, en clau
distòpica, La historia silenciosa (Seix
Barral); els absurds rituals amb cogom
brets d’una dictadura bufonesca a The
pickle index; o les sis parts de The lost
coast, una narració que ha de ser llegida
en contrapunt amb els capítols de la
segona temporada de Homecoming,
només es poden entendre justament a
través de dispositius complementaris.
Ebooks i apps. Llibres electrònics o de
paper i estratègies digitals que com
binen el disseny gràfic amb la geolo
calització.
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Durant els últims cinc anys
la vida dels ciutadans ha girat
al voltant d’unes quantes
aplicacions de mòbil
Durant els últims dos segles les vides
dels ciutadans d’Occident han orbitat al
voltant d’uns quants llibres. La Bíblia, el
Codi Civil, el Diccionari, l’Enciclopèdia,
els manuals tècnics de cada estudi o
professió, algun poemari, alguna no
vel∙la, un possible manifest. Durant els
últims cinc anys, aquesta constel∙lació
pràctica i simbòlica ha estat substituïda
radicalment per una altra. La que confi
guren unes quantes aplicacions al nos
tre telèfon mòbil. Podem citarles pel
seu nom: Google, Facebook, Netflix o
una altra plataforma de pagament, Spo
tify, YouTube, WhatsApp, un gestor de
fotografies, el nostre diari de referència.
Va ser un error pensar que una tra
ducció literal del llibre, la de la tauleta o
l’ebook, ocuparia l’espai del llibre. Ho
ha fet un artefacte molt més complex,
versàtil i abstracte: l’aplicació. El telè
fon mòbil és l’equivalent al còdex res
pecte a la idea de llibre: un dels suports
possibles perquè les apps puguin exis
tir, una biblioteca mòbil d’aplicacions
mòbils.
Em pregunto si Eli Horowitz conti
nuarà creient, a llarg termini, en la ne
cessitat de donar vida a tots els seus
projectes com a llibre i com a app. No en
va, durant una dècada sencera, des de
les primaveres àrabs fins al Tsunami
Democràtic, passant per l’auge de la ul
tradreta o el triomf de Trump, els movi
ments contestataris ja no han necessitat
un manifest, un text o un llibre centrals
per articularse.
Almenys en política ja hem passat
completament de la cultura del llibre a
la cultura de l’app.
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entrevista
ESTEVE PLANTADA

Daniel Venteo mostra
l’obra de gran format
‘Símbols del catalanisme’,
de la qual ns el director
■ JUANMA RAMOS

El llibre, que arriba en una fabulosa edició de luxe d’Enciclopèdia Catalana i està
coordinat per Daniel Venteo, presenta articles dels historiadors catalans més prestigiosos
en què podem aprofundir en les causes —socials i polítiques— que han generat símbols
tan importants per a la nostra societat com el Fossar de les Moreres, Rafael Casanova,
l’estelada, ‘L’estaca’ o l’1 d’octubre, entre molts d’altres.

S

ímbols del catalanisme explora
ha d’altres, com el timbaler del Bruc,
la dimensió d’entitats, embleque és un símbol profundament catames i personatges que s’han
lanista i, al mateix temps, també proentès com la representació política
fundament espanyolista, vampiritzat,
sobirana de la catalanitat. Com va
apropiat i molt utilitzat per la Falanser la tria?
ge. I no és l’únic cas, com ho van ser
—El que hem fet és un recorregut
els castells i les sardanes.
cronològic amb la voluntat de retratar
—Hi ha símbols que van néixer
tot l’univers que hi ha entremig. No
en un moment i no han tingut pervolíem que el llibre fos un diccionari,
vivència. En canvi, d’altres que han
i per això hi ha 48 símbols, explicats i
ressuscitat quan semblaven esgodocumentats al detall.
tats. És el cas dels llaços grocs.
—N’hi ha molts, de ben segur,
—Els partidaris austriacistes porSímbols
del
catalanisme
que no han pogut entrar al llibre.
taven cintes grogues, com ara portem
DANIEL VENTEO
Per què aquests i no uns altres?
els llaços grocs. El color groc és el de
Enciclopèdia
Catalana
—Hem intentat fer una arquitectula casa dels Àustries, en contraposició
Barcelona, 2019
ra de contingut, amb símbols menors
al blau dels Borbons. Al llibre hi hem
384 pàgines
que pengen d’altres més importants.
publicat documents inèdits, que es
I també hem defugit les personalitats
poden veure per primera vegada i en
per convertir-les en símbol, amb exquè ja es parlava, aleshores, de “tucepcions justificades com alguns premulto”. Com a símbol, les cintes grosidents de la Generalitat que han passat a ser molt
gues van tenir una eficàcia molt limitada i després
més que un polític. En el cas de Macià, Companys o
van desaparèixer.
Tarradellas és un fet obvi.
—Tres segles més tard apareixen de nou els lla—... i en el cas de Jordi Pujol, que també hi apaços grocs. És una coincidència gens intencionareix. Ell seria l’exemple que no han fet una obra
da, oi?
plaent. S’hi mostren llums i ombres.
—Un símbol, per definició, és dinàmic i polisè—L’objectiu que teníem era representar els símmic. Pel que fa a la semblança entre les cintes grobols en tota la seva complexitat, i la simbologia de
gues i els llaços grocs, efectivament: no ha estat gens
Pujol és, justament, molt complexa. Però també n’hi
planificat. La simbologia d’ara no té res a veure amb

Símbols a l’engròs
Lluís Llort

Hi ha lectors de llibres de
paper que exerceixen
aquesta activitat cada cop
més outsider al metro, a la
platja, a la sala d’espera del
metge, a la butaca d’orelles de casa... Molts, però,
ho fan al llit, l’estona
d’abans de dormir. Amb
Símbols del catalanisme
és millor que no ho facin a
risc de quedar esclafats
pels 4,8 quilos que pesa.
Símbols del catalanisme és el nou títol de la col-

lecció Grans Obres –tots
en edició de luxe i de proporcions al voltant dels 40
x 30 centímetres–, on ja
n’hi ha altres com ara Naixement de la nació catalana. Orígens i expansió,
Catalunya, nació d’Europa. 1714-2014, Tresors
de Catalunya, també
d’art, sobre l’obra de Miró,
el romànic, el noucentisme, el gòtic, i, entre d’altres, Autobiografia de Catalunya, també dirigit,
com Símbols del catalanisme, per l’historiador i
museòleg Daniel Venteo.

El publica Enciclopèdia
Catalana i el seu editor,
Joan Ricart, comenta que
van pensar que “calia fer
una aportació historiogràfica, una investigació de
l’evolució del sistema simbòlic des de l’època medieval fins a l’actualitat, com
es pot llegir a les introduccions, i després la tria
d’aquests símbols, on veiem l’origen, l’evolució i la
vigència de cadascun”.
Així doncs, Símbols del
investiga
catalanisme
l’origen, l’evolució i la vigència dels 48 símbols ca-

talanistes triats i analitza
les causes socials i polítiques que els han generat,
amb articles dels d’historiadors: Josep Maria Salrach, Agustí Alcoberro, Josep Pich, David Martínez
Fiol, Jordi Cassassas, Giovanni Cattini, Joan B. Culla i Daniel Venteo.
El llibre, que també inclou una introducció de
l’antropòleg Joan F. Mira
–en què explica el sentit
del símbol dins de la creació d’identitats–, té 384
pàgines i prop de 750
imatges de documents,

mapes, fotografies, il·lustracions, objectes quotidians com ara sobres de
sucre o fulles d’afaitar, etcètera. “Prop del 40% de la
documentació que presentem és inèdita”, afirma
Venteo.
“És un llibre sobre simbologia política del pensament sobiranista català de
la història”, defineix el director, que també assegura: “No és una tria militant, és feta des del rigor
històric; reconec que pot
ser discutible, però és meditada i raonada.”

Enciclopedia Catalana incluye el icono del
‘procés’ como símbolo del catalanismo
junto a la ‘senyera’, los ‘castells’ o el Barça
JOSÉ Á. MONTAÑÉS, Barcelona
“No hay duda de que el lazo amarillo es el principal símbolo del
procés catalán en el siglo XXI. A
diferencia de otros símbolos de la
historia catalana conocemos bien
su origen: el 16 de octubre de
2017, un símbolo solidario con
dos activistas encarcelados, Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart [...]. Un
símbolo del orgullo colectivo de
los catalanes”. Así justifica Daniel Venteo la inclusión del lazo
—que utilizan los que reclaman
la liberación de los políticos catalanes en prisión a los que juzga
el Supremo por rebelión, malversación y desobediencia por participar en el procés— en el libro
Símbolos del catalanismo que ha
dirigido para la editorial Enciclopedia Catalana. Venteo, tal y como explica en el canal de vídeo
de esta editorial, ha incluido el
lazo junto a 50 personajes, banderas, lugares de memoria, hechos históricos y entidades considerados como los símbolos del
catalanismo. Entre ellos, la sardana, la senyera, los monasterios de Ripoll, Poblet y Montserrat, Sant Jordi, los castells, Pau
Casals, Francesc Macià, Lluís
Companys, Jordi Pujol, el catalán, la estelada, el tamborilero
del Bruc y el Barça.
El museólogo e historiador,
que reconoce que “la selección
de los símbolos puede ser discutible” y que el lector “puede encontrar a faltar posibles temáticas y se sorprenderá, probablemente, de algunas de las escogidas” es el autor también del último capítulo: Símbolos en transición, de la muerte de Franco al
siglo XXI, que incluye, además
del lazo, la careta de la libertad
de expresión, una máscara teatral con la boca silenciada que
nació en 1977 con motivo del juicio a Els Joglars por La torna y
que 40 años después vuelve para denunciar que ha habido censura ideológica sobre el indepen-
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Modernitat triomfant
1906 sent la revelació del
cubisme en un poble perdut del Pirineu, Gósol, i la
consagració de la democratització de l’art als cartells que Carles Fontserè
crea per defensar els valors republicans durant la
Guerra Civil. La victòria
feixista implicarà la derrota del moviment modern.

Maria Palau
BARCELONA

m

Rafel Barradas (Vell català) Uruguaià. Arriba
a Barcelona després de passar per Itàlia i París.
Serà un dels artistes més influents del moment

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Un nou llibre de gran format d’Enciclopèdia Catalana
repassa el període amb 150 obres de 37 artistes

L’historiador de l’art i professor de
la UAB Joan Maria Minguet explica, amb una certa sornegueria, que
s’ha llegit els discursos d’investidura de tots els presidents de la Generalitat. Quan els presidents parlen
de la història de l’art català la redueixen, diu Minguet, “al Romànic, el
Gòtic, el Modernisme, Picasso, Miró i Dalí”. Algun va anar una mica
més enllà i va citar Tàpies i Brossa.
Al llarg de la seva trajectòria Minguet ha dedicat nombrosos estudis,
entre d’altres, a Miró i Dalí, i també al pioner del cinema català Segundo de Chomón, i ara torna a explorar les avantguardes catalanes
com a director del nou llibre de gran
format d’Enciclopèdia Catalana La
pintura catalana. Les avantguardes,
del qual s’han imprès 2.000 exemplars a 595 euros cadascun. “Els
grans noms s’han menjat el període –lamenta Minguet–. Però ho han
fet d’una manera hipòcrita, perquè
ningú diu que van haver de marxar.
A aquests tres artistes se’ls menciona molt, però crec que no se’ls ha
reivindicat prou a tots tres”.
Per a Minguet les avantguardes a
Catalunya són un moment “esplendorós”, i al llibre el concentra en 150
obres de 37 artistes, entre els quals
també hi ha fotomuntatges, poesia
visual i cartells, entre el Picasso de
Gósol (1906) i un paisatge desolat
d’Esteve Francès de 1939 titulat
Arrangez-vous. Repassem La pintura catalana. Les avantguardes en
cinc claus i la il·lustrem amb obres
d’alguns artistes menys populars.

Tornar a mirar un període

El llibre apareix 27 anys després
d’una gran exposició a la Pedrera
Joan Maria Minguet va ser un dels
comissaris de la gran exposició so-

M

Ramon
Calsina

(El jugador
que se’n va a
l’aigua) Beu
del pòsit de
l’avantguarda.
“En els seus
quadres
sempre passa
alguna cosa”,
diu Minguet.

bre les avantguardes a Catalunya
que es va poder veure a la Pedrera el
1992, així que La pintura catalana.
Les avantguardes li va suposar tornar a donar una visió de conjunt del
període més de 25 anys després:
“Durant aquest temps han passat
moltes coses en els estudis artístics.
Picasso, Miró i Dalí estan molt ben
cartografiats”, explica Minguet.
“També coneixem moltes obres
d’artistes que s’han considerat menors –afegeix–, com Pere Català Pic
i Francesc Domingo, i això permet
recompondre unes històries que
aleshores no podíem abraçar”.
Els estudis artístics realitzats des
del 1992 permeten donar una visió
més complexa d’aquell moment, tot
i que l’objectiu de Minguet no és fer
una mirada “canònica”: “Coneixem
molt millor el fenomen de les avantguardes des d’una perspectiva teòrica. No és un fenomen únic que puguem explicar a través del positivisme, com fèiem força en aquella exposició, sinó que tot és confús, en un
sentit positiu del terme; paradoxal,
contradictori”, diu Minguet. En
aquest sentit experimentar és un
element clau: “Només es pot donar
des de l’error, i aquests errors fan
avançar molts pintors. Miró és un
pintor que s’equivoca en la seva pri-

M

“Aquí [a París] es pensen
ara que tothom que arriba
de Barcelona ho ha d’enderrocar tot. Pensi amb en
Picasso, vingut de Barcelona, i amb la incògnita
que jo ara els poso, jo també de Barcelona.” Joan Miró va córrer a transmetre
la seva joia al seu amic i crític d’art Sebastià Gasch en
una carta que li va enviar
el 1927. Picasso (que no,
no era català de naixement, però s’havia format
i bregat a Barcelona), Miró, Dalí, Togores, TorresGarcía... van aixecar passions als centres de poder
de l’art. I això va ser un “fenomen nou en la història
del nostre art”, subratlla
Joan M. Minguet, l’autor
del quart volum de la collecció de pintura catalana
d’Enciclopèdia Catalana
dedicat a les avantguardes
(els tres anteriors es van
ocupar del romànic, del
gòtic i del modernisme).
Un nou llibre de gran
format (595 euros; se
n’han editat 2.000 exemplars) que es capbussa en
un període artístic “ple
d’esplendor”. “Apassionant i confús. O, més ben
dit, apassionant perquè va
ser confús”, precisa Minguet, que, a més de signar
la lúcida (i, com és habitual en els seus escrits, per
res complaent) introducció de la publicació, ha seleccionat 150 obres extraordinàries de 40 autors
(que sí, que més enllà del
trio d’or Picasso-Miró-Dalí
hi va haver més vida) impregnades de l’esperit d’aquesta època, cada una de
les quals ressenyada per
una dotzena d’especialistes.
Per ser fidel a aquesta
època ja se li plantejaven
d’entrada diversos conflictes. Un de clau: si l’aventura d’avantguarda va ser
heterodoxa i transversal
per se, el volum havia d’intentar anar més enllà de la
pintura. Els editors ho van
entendre i és així com l’obra abraça altres manifestacions visuals, com ara
cal·ligrames, cartells, foto-

los catalanes al 40% de los independentistas”, explica el catedrático emérito. “Uno de los trucos
retóricos del independentismo
es hacerse pasar por todos los
catalanes. Es lógica la inclusión
porque en la concepción de la
realidad independentista todos
los catalanes lo son”, añade.
Este debate se produce después de que el Museo de Historia de Cataluña incorporara a su
colección un elemento, al menos, chocante, del 1 de octubre:

Protesta en Seúl de ex esclavas sexuales de las tropas japonesas. / GETTY

miento del crucero Dongfang
zhi Xing en 2015 y desde 2016,
para concienciar sobre los
efectos del ruido en todo el
mundo. En Italia simboliza la
solidaridad con los prisioneros
de guerra.
En Japón solo lucen estos
lazos las personas que se han
convertido en modelos públicos

a seguir, mientras que en Singapur sirve en solidaridad con la
reintegración de exconvictos.
Si un perro lleva un lazo
amarillo no se acerque. Avisa
que hay un problema: el perro
está enfermo, en celo, tiene
problemas de comportamiento,
es nervioso o simplemente
miedoso.

la puerta del pabellón municipal
de Sant Julià de Ramis (Girona),
donde tenía que votar el entonces presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, que fue reventada por la Guardia Civil para poder hacerse con las urnas.
“Vinieron al cabo de un mes para llevársela a Barcelona. Bueno, solo media, porque era muy
grande”, explicó a este diario en
mayo de 2018 el alcalde, Marc
Puigtió (ERC). La puerta fue,
con seguridad, el objeto más re-

presentativo conseguido dentro
de la campaña lanzada por el entonces consejero de Cultura
Lluís Puig, para recoger material (fotografías y vídeos) de esa
jornada para formar parte de
las colecciones de museos y archivos con los que “garantizar la
memoria colectiva y poder explicar estos hechos en el futuro”;
una campaña que continuó tras
la intervención de la Generalitat
por el artículo 155 y la huida del
propio Puig a Bruselas.

Elton John,
caballero de la
Legión de Honor

muntatges... i fins i tot un
manifest.
El mític Manifest groc,
és clar. Promogut per Salvador Dalí, Lluís Montanyà i Sebastià Gasch, el
1928; no hi ha res que expliqui més bé el desafiament d’aquella generació
d’artistes que no volien caminar per camins segurs,
però que al davant es van
trobar “una paret”: la de
l’art hegemònic de signe
noucentista. I és que la història de l’art català d’avantguarda té aquesta doble cara. La lluminosa és la
del seu triomf als nuclis
europeus i americans. La
fosca, la de les dificultats
en territori propi. “No van
tenir cap més opció que
marxar. Per estricta supervivència”,
remarca
Minguet.
Sense deixar el cas Miró, per paradigmàtic, l’expert anota el fracàs de la
seva primera exposició a
les Galeries Dalmau el
1919. No va vendre res i, a
sobre, el van insultar. “I això que encara no era un
Miró rupturista...”. “El

Minguet amb la pàgina del llibre que mostra el cartell ‘Llibertat!’, de Carles Fontserè. Paisatge
català (‘El caçador’), de Joan Miró, propietat del Moma de Nova York ■ JOSEP LOSADA / E.C.

problema català és que
mai no va existir el comte
Güell de les avantguardes”, engalta l’estudiós.
Només cal parar atenció a
la propietat de la gran majoria de les obres que aplega el llibre: forana, sí. “Fins
i tot quan, en temps recents, hi ha hagut l’opor-

tunitat d’adquirir-ne, les
nostres institucions s’han
posat de perfil”, lamenta
Minguet.
Però, malgrat aquell
ambient resclosit en una
Catalunya que s’aferrava a
la tradició, el projecte
avantguardista va ser
“persistent” i va penetrar.

“Llegint, viatjant i, sobretot, mirant.” Pertanyi a
qui pertanyi (com hem dit,
de les més prestigioses
col·leccions públiques i
privades del món), és el llegat que ens han deixat els
creadors catalans d’un
temps que el volum limita
entre el Picasso que el

S. A., París
Elton John cuenta, desde el viernes, con una nueva condecoración: la Legión de Honor, la
máxima distinción que otorga
Francia y que recibió en el Elíseo de manos del presidente, Emmanuel Macron. “Me siento
muy agradecido por recibir un
honor así de Francia, es un país
que amo. Amo la cultura francesa y a los franceses, y como músico es más especial aún recibir
esto en el día de la música”, dijo
el artista británico ya con la medalla prendida en el pecho.
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Every day Catalonia Today offers readers this summary of
the most important news from El Punt Avui, all in English.
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POINT MADE

English Hour on
El Punt Avui TV
All your favourite English
chat shows and
interviews about
Catalonia are available
online at
www.elpuntavui.tv
Back on TV soon, also online

R. Garcia i Aranzueque

FACES OF THE DAY
ÒMNIUM VICE PRESIDENT AND SPOKESMAN

Sorry for being 3 minutes late
Japan’s minister for the Tokyo Olympics, Yoshitaka Sakurada, has
publicly apologised for arriving to a parliamentary meeting on
Thursday three minutes late. It is not the first, or second, time the
minister has apologised. In the past he has done so over issues relating to his sphere but never for arriving late, something that is
just to be expected in Catalonia. The fact that it was only three minutes even seems funny to us. Could you image a Japanese person
at an event in Catalonia, where the organisers say: “Let’s wait five
minutes (sometimes 10) and then we will begin”? And that’s if the
event actually begins on time and the president, mayor, councillor
or minister in question does not arrive late.

Marcel Mauri
Accelerated growth

-+=

The attempts to criminalise the organisation that for 57
years has promoted the rights and freedoms of Catalans
has not stopped its growth, now at over 139,000 members.

FORMER BASQUE PRESIDENT

Juan José Ibarretxe
A common cause

-+=

The head of the Lehendakari Aguirre Foundation joined
Quim Torra to remember the exile of Aguirre and Companys,
and the struggle for freedom that links the two countries.

ART

New collectors’ volume devoted
to Catalan avant-garde art

Minguet: “El
problema català
és que mai no va
existir el comte
Güell de les
avantguardes”

Entre els molts dilemes
que ha hagut de resoldre
Minguet per fer una obra
rigorosa i coherent, n’hi
ha un de gairebé indesxifrable: què entenem per
pintura catalana en un període marcat per l’arribada al nostre país de diverses figures d’altres cultures que hi van venir a parar fugint de la Primera
Guerra Mundial, o per altres circumstàncies.
L’estudiós ha separat el
gra de la palla. Una cosa és
una Olga Sacharoff, que
s’hi arrela fins al final de la
seva vida, o un Rafael Barradas errant, que va exercir una “influència enorme” en la poesia visual de
Salvat-Papasseit (present
al volum) o en un TorresGarcía (superpresent al
volum) quan va renunciar
als dictats noucentistes, i
una altra de ben diferent,
un Francis Picabia que,
tot i haver gestat els primers números de la seva
revista 391 a Barcelona,
“va deixar una empremta
en l’art català escassa per
no dir nul·la”.
Picabia no va ser l’únic
artista vingut de lluny que
no es va integrar als cercles culturals autòctons.
Quan ja n’havia marxat va
dedicar un número de la
revista (que li havia finançat el galerista Dalmau) a
malparlar de Barcelona,
per provinciana. ■

/ MASSIMILIANO MINOCRI

Un color con
variadas
interpretaciones
Las aspiraciones independentistas de que el lazo amarillo se
instaure en el olimpo de los
símbolos catalanistas chocan
con el hecho de que el mismo
lazo y color se usa para otras
causas en todo el mundo: desde
el día mundial contra la espina
bífida a la lucha contra las
esclavas sexuales coreanas
usadas por Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero la
lista es muy larga: como símbolo del Día Mundial contra la
Endometriosis, como apoyo a
las Fuerzas Armadas en Alemania y en solidaridad por los
incendios forestales en Australia de 2009. En China recuerda
a los 442 fallecidos en el hundi-

Joan M. Minguet broda per a Enciclopèdia Catalana un llibre de gran format
dedicat a les avantguardes amb una selecció de 150 obres extraordinàries

ART

Les avantguardes
catalanes
més enllà de Dalí,
Miró i Picasso

Truco retórico
“No he podido leer el libro, pero
no me parece extraño, ni me escandaliza la inclusión de lazo”,
explica el catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat Pompeu Fabra, Enric Ucelay da Cal. “No soy independentista pero he dedicado la vida a
estudiarlo. El catalanismo es un
sentimiento asumido tan amplio que puede incluir a la persona que habla y lee poesía en catalán, pero nada más, y al más alucinado de los decimonónicos ilusos que creen que van a recrear
el imperio de no sé qué”.
Por su parte, el historiador
José Álvarez Junco asegura que
la inclusión del lazo es “un intento de hacer ver que el independentismo representa a toda Cataluña, cosa que a veces consiguen”. “Pero una cosa son los
catalanes, otra los catalanistas,
otra los nacionalistas y otra los
independentistas. Del 100% de

El Ayuntamiento de Barcelona, donde esta semana se volvió a colgar un lazo amarillo.

Elton John, izquierda, y Emmanuel Macron, la tarde del viernes en el Elíseo, en París. / LEWIS JOLY (AFP)

Cultura

Emili Vilà (France Dhélia. Projecte d’anunci) Representa la “visualitat moderna” de
l’època. L’obra parteix d’una fotografia que l’artista va fer a l’actriu que li dona títol.

dentismo. También aparece el
referéndum ilegal del 1 de octubre, calificado en la Enciclopedia Catalana como de “jornada
histórica”. En su texto, Venteo
explica cómo “la violencia policial de los cuerpos de seguridad
españoles contra los votantes,
muchos de ellos atrincherados
pacíficamente en los colegios
electorales para impedir la retirada de las urnas, se convirtió
en una de las imágenes con más
proyección internacional, incluso más que la misma celebración del referéndum”. Este capítulo, como el resto del libro, aparece profusamente ilustrado
(hay un total de 740 fotografías),
con instantáneas de la jornada,
del famoso barco Piolín que albergaba las fuerzas de seguridad trasladadas a Cataluña en el
puerto de Barcelona, así como
de “las imágenes de la violencia
policial que dieron la vuelta al
mundo”.

“En alguns casos posem
símbols que han desaparegut i en altres són vigents,
perquè ens interessa veure com els símbols són dinàmics i polisèmics”, explica Ricart. “Ja vam fer
Autobiografia de Catalunya, on es feien dialogar
els documents entre ells, i
explicàvem la història a
través dels documents; en
aquest cas també ho hem
volgut fer perquè Daniel
Venteo té molta traça, domina els arxius de tot arreu i, a més, és col·leccionista de documentació

EL TEMPS r 27 agost 2019
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P n u a a a ana
Le avan gua de

‘Símbols del catalanisme’, dirigit per Daniel Venteo, és un llibre de gran format
que recull un total de 48 referents històrics del pensament sobiranista català

BARCELONA

Domingo 23 de junio de 2019

CULTURA

El lazo amarillo
entra en los libros

Enciclopèdia Catalana ofereix una selecció de símbols del catalanisme en un moment en què se’n generen de nous

Daniel Venteo

«Els pobles es defineixen a si mateixos
des de la polisèmia dels símbols»

Recu de p emsa

de Sant Cugat del Vallès
se ha estrenado en el
cargo con una medida
de apoyo a la unilateralidad independentista de
la mano de Òmnium
Cultural, el CDR Sant
Cugat y la Assemblea de
Servidors Públics per la
Defensa de les Institucions Catalanes para
ayudar en el retorno del
«Gobierno legítimo» de
Cataluña desde el municipalismo y desde una
visión partidista.

Cu u

M

compromès i ho va teoritzar citant un
destacat dirigent del PSUC com Alfon
so Carlos Comín quan deia que la cul
tura no ha de ser “esclava dels avatars
incerts de lluites conjunturals, potser
pròpies de la política, però lluny del que
és la identitat de la cultura, que con
sisteix a ser, a tota hora, lliure, crítica,
creadora”.
Per entendre millor aquesta autono
mia, els autors se centren especialment
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OPINIÓN

A

Del llibre
a l’app

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

del franquisme va començar a
buscar als anys cinquanta un cert
reconeixement internacional,
també a través de l’art. I ho va
aconseguir en part gràcies al
pavelló que es va presentar a la
Biennal de Venècia del 1958, co
missariat per Luis González Ro
bles, on va mostrar a un grup
d’artistes joves que enllaçaven
amb les tendències de l’informa
lisme. Entre ells hi havia Antoni
Tàpies o Carlos Saura, que anys
més tard van declarar que s’havi
en sentit utilitzats i que es pene
dien d’haverhi participat.
La rellevància d’aquell pavelló es
pot reviure ara gràcies a l’expo
sició Venècia 1958 a la galeria

U

Jorge Carrión

D

]L’Espanya sumida en la foscor

T

DILLUNS, 4 NOVEMBRE 2019

Una biografia col∙lectiva de l’artista barceloní revela la seva lluita
contra una doble censura: el franquisme i l’abstracció

urant 30 anys el pintor An
toni Tàpies va desenvolupar
la seva obra creativa en el
marc de la dictadura fran
quista. I a aquesta circumstància s’hi va
afegir la seva aposta personal pel ma
terialisme abstracte, un llenguatge
pictòric que intenta eliminar tota mena
de contingut o rastre literari i s’allunya
tant del realisme socialista com d’altres
de contingut més literal. I malgrat
aquesta censura, en part forçada i en
part autoimposada, l’obra de Tàpies té
una clara voluntat de dissidència polí
tica.
La hipòtesi de la doble censura és un
dels eixos de Tàpies. Biografia d’un
compromís, una publicació de bibliòfil
que reuneix en una caixaestoig dos lli
bres: un de gran format, que reprodu
eix més de duescentes obres de l’artis
ta, i un volum d’estudi, amb textos de
Carles Guerra, María Dolores Jimé
nezBlanco, Manuel Guerrero, Javier
Pérez Segura, John C. Welchman, Xa
vier Montanyà, Xavier Antich, Flàvia
Company, Albert Mercadé, Glòria Do
mènech i Núria Homs. En aquest segon
llibre s’inclouen entrevistes amb Te
resa Barba, dona del pintor, Pere Ca
sanovas, Xavier Folch, Pere Gimferrer,
Antoni Llena, Pere Portabella, Arnau
Puig i Georges Raillard. Aquesta doble
monografia, limitada i numerada a
1.149 exemplars, es ven a un preu de
990 euros.
En bona part es tracta d’una obra ba
sada en l’exposició Antoni Tàpies. Bio
grafia política, comissariada per Carles
Guerra, director de la Fundació Antoni
Tàpies, i que es va fer entre el juny del
2018 i el febrer d’aquest any. Si aquella
exposició incloïa el període entre el
1947, inici de l’activitat pictòrica de Tà
pies, i el 1977, quan publica Memòria
personal. Fragment per a una autobio
grafia, l’edició que ara treu a la llum En
ciclopèdia Catalana, reuneix tota la se
va producció fins al 2011, poc abans de
la seva mort.
Carles Guerra considera que aquesta
obra no només és el primer text impor
tant sobre Tàpies després de la seva
mort el 2012, sinó que “recompon la se
va trajectòria integral, amb un estudi
alhora biogràfic i contextual, amb vo
luntat de ser analítics i no només exe
gètics”. Tàpies va optar voluntària
ment per un art no polititzat, però sí

L

Los miedos de Bargalló
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

Història que s’enganxa a les parets
BARCELONA
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Relatives of the political prisoners, outside the Supreme Court on February 12 ■ ACN

Relatives ready for
the worst in trial
aFamily members of political prisoners temper their collective

euphoria knowing that there’s still “plenty of the trial to go”

Emili Bella
BARCELONA

They are pleased with the
testimony given by their
relatives, and how they refuted the accusations
against them, but they are
also expecting the worst in
the trial of independence
leaders in the Supreme
Court. “We’re ready for the
moments of happiness, but
we never forget that the
verdict may already be decided,” says Montse Bassa,
the sister of the former labour
minister.
The
relatives of the political
prisoners are aware that
after the testimony of Òmnium president, Jordi Cuixart, and the former parliament speaker, Carme Forcadell, on Tuesday, will
come that of the witnesses,

such as Mariano Rajoy and
Soraya Sáenz de Santamaría, and a long list of
Guardia Civil officers, while
the far-right Vox party will
also enter the scene as a private prosecutor in the case.
“There is clearly a lot of
collective euphoria because
so far only we have spoken.
They seemed very calm and
confident to us and the public were looking forward to
seeing them. As right is on
our side it is easy to fall into
a positive dynamic, but
now we’ll get to see the witnesses and Vox. There is
still plenty of the trial to go,”
says Diana Riba, partner of
former foreign minister,
Raül Romeva. “I don’t know
if the verdict is already decided, it depends so much
on what is happening outside the courtroom that

perhaps it won’t be what
we think.,” she adds.
They also point to the
large amount of evidence
and witnesses for the defence not admitted by the
court. “We are not complacent nor resigned,” says
Meritxell Lluís, head of the
Associació Catalana pels
Drets Civils, and partner of
former territory minister,
Josep Rull.
In any case, the family
members celebrate the fact
that the prisoners refuted
the “alleged arguments” of
the prosecution. “They
have shown that the prosecution’s narrative does
not stand up and that voting is not a crime,” says
Lluís. “[The prosecutors]
are no doubt very good but
they have no arguments,”
adds Riba. ■

Picasso, Miró, Dalí, Togores,
Torres-García... all shook up
the art world, a “new phenomenon in the history of our art,”
says Joan M. Minguet, the
author of the fourth collectors’
volume of Catalan painting
that Enciclopèdia Catalana has
devoted to the art avant-garde
(the three previous volumes
dealt with the Romanesque,
Gothic and Modernist periods).
The new large-format book
(2,000 copies at 595 euros)
delves into an artistic period
“full of splendour,” according to
Minguet, who has chosen 150
extraordinary artworks by 40
painters from the era, with
each one including comments
from a dozen art specialists.
Minguet convinced the
publishers that the book had
to go beyond painting and embrace other visual works, to include such things as calli-

Minguet showing a poster by Carles Fontserè ■ JOSEP LOSADA

grams, posters, photos... and
even manifestos.
One such is the 1928 Yellow
Manifesto of Salvador Dalí,
Lluís Montanyà and Sebastià
Gasch, which sums up the
challenge posed by a generation of artists who wanted to
leave the trodden path but who
came up against “a wall” repre-

sented by the ruling noucentist
style. And this reveals the two
facets of avant-garde Catalan
art: the light of its triumph in
European and American
centres of art, and the darkness back home. “They had no
other option than to leave.
Simply to survive,” Minguet
points out. ■ M.P.
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Rail services
resume on
Manresa line

Free medical
attention for
homeless in BCN

Barcelona take on
Sevilla with two
‘classics’ coming up

While railway infrastructure
manager Adif continues to investigate the cause of the
train collision two weeks ago
on the line between Manresa
and Terrassa, yesterday services resumed on the line between Manresa and Sant
Vicenç de Castellet, after train
drivers were given assurances
over the safety of the service.
A report from Adif recommends limiting the circulation
of trains on stretches like the
one on which the accident
happened, in which safety is
regulated by the BAD system
of traffic control. ■ J.P.

All homeless people wanting
free medical attention all
week and until tomorrow can
see odontologists, ophthalmologists, dermatologists,
gynecologists and podologists in the hospital set up by
the Hospital Universitari Sagrat Cor in the Barcelona parish of Santa Anna. Until yesterday, some 250 patients
had been attended in 380 visits in the temporary hospital.
According to the organisers,
patients from 42 different
countries had been seen, with
88% being men between 20
and 40. ■ STAFF

Real Madrid’s shock 2-1 home
defeat to Girona last weekend
may have given Barcelona a
seven-point lead at the top of
the table, but the Catalans face
a tough test against Sevilla
today at 4.15pm. What’s more,
Barça face two trips to the
Spanish capital next week,
when they face Real Madrid in
the second leg of the Copa del
Rey on Wednesday, followed by
a league clash at the weekend.
That means Ernesto Valverde’s
side will want to avoid dropping
points at all costs today, although Sevilla are unlikely to
make that easy. ■ STAFF
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Principals
obres

Monografies
d’artistes

  NOVETAT

Tàpies. Biografia d’un compromís

Picasso, obra catalana

Miró i els poetes catalans

Joan Brossa. Poemes visuals

1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Carles Guerra i Xavier Antich

1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Eduard Vallès

1 volum i llibre d’estudi
DIRECCIÓ: Vicenç Altaió

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

Llibres
d’artista

  exhaurit
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Sinera

Salveu-me la mirada

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

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

Llibres
d’artista

  exhaurit

  exhaurit

Obres de museu

Dalí. Les mil i una nits

L’Odissea

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

1 volum i llibre d’estudi
Salvador Dalí

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

  exhaurit

Plensa / Estellés · L’Hotel París

Llibre de meravelles

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

1 volum
Ramon Llull / Jaume Plensa

07

Escultures

Subirachs – Llull

Subirachs-Moira

Irene

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

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

Escultura i llibre d’estudi
Jordi Díez

JOIERIA
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L’art de la joia catalana

L’art de la joia catalana. Bagués

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

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

Història

Catalunya, nació d’Europa. 17142014
1 volum
DIRECCIÓ: Joaquim

Autobiografia de Catalunya
1 volum
Daniel Venteo

1 volum

Albareda

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

El naixement de la nació catalana.
Orígens i expansió. Segles ix-xiv
DIRECCIÓ: Josep

Catalunya, 1900-1980.
Història en fotografies
1 volum
DIRECCIÓ: Manel

Risques

M. Salrach

Catalunya, 1980-2015.
Història en fotografies
1 volum
DIRECCIÓ: Manel

Risques i Andreu Mayayo
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Història de l’Art
Joies de l’art català

  exhaurit

Joies del romànic català

Joies del gòtic català

Joies del barroc català

1 volum

1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Antoni

Pladevall

DIRECCIÓ: Carles

Puigferrat

DIRECCIÓ: Francesc

Fontbona

  exhaurit

Joies del Modernisme català

Joies del Modernisme català. Espais interiors

Joies del Noucentisme

1 volum

1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Francesc

Fontbona

DIRECCIÓ: Consol

Bancells

DIRECCIÓ: Mercè

Cultura
Tresors de Catalunya

Joies de l’arquitectura catalana
contemporània

La cultura tradicional

La llengua

1 volum

1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Josep

DIRECCIÓ: Joan

24

Busquets

Soler i Amigó

DIRECCIÓ: Pau

Vidal

Vidal

Història de l’Art
Pintura catalana

Pintura catalana. El romànic

Pintura catalana. El gòtic

Pintura catalana. El Modernisme

1 volum
Montserrat Pagès

1 volum
Rosa Alcoy

1 volum
DIRECCIÓ: Francesc

  NOVETAT

Pintura catalana. Les avantguardes

Pintura catalana. Segones avantguardes

1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Joan

M. Minguet

DIRECCIÓ: Àlex

Mitrani

Cartells catalans

  NOVETAT

Cartells catalans.
Òpera, teatre i espectacles 1890-2015

Cartells catalans.
Art, literatura i música 1888-2018

1 volum

1 volum

DIRECCIÓ: Santi

Barjau

DIRECCIÓ: Santi

Barjau

Fontbona
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Llibres
d’artista: tàpies

Tàpies. Biografia
d’un compromís
i litografies
d’Antoni Tàpies
Editada conjuntament per la Fundació Antoni
Tàpies i Enciclopèdia Art, Tàpies. Biografia
d’un compromís revisa la trajectòria d’Antoni
Tàpies, un dels artistes catalans més
importants del segle xx i referent mundial de
l’informalisme. D’edició limitada i numerada,
comprèn un llibre de gran format, on es poden
admirar amb detall les obres seleccionades, i
un llibre d’estudi escrit pels principals experts
internacionals i profusament il·lustrat amb
fotografies i documents, molts
d’ells inèdits.
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Litografia de l’obra
Visca Catalunya

Litografia
Memòria personal

Alguns exemplars de Tàpies. Biografia d’un
compromís s’acompanyen de 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.

Alternativament, alguns exemplars s’acompanyen de l’obra
Memòria personal, una litografia a dues tintes en paper
de 270 g realitzada per Antoni Tàpies. Se’n van editar
150 exemplars, de 74 x 54 cm, numerats i signats a mà
per l’artista. La litografia es presenta amb un marc
de fusta, metacrilat amb filtre
UVT i fons de cartó ploma
amb pH neutre, per a una
perfecta conservació
de l’obra.
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