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Mirada amb perspectiva, la història del Grup Enciclopèdia –que enguany
fa 56 anys– ha estat una història reeixida, única, probablement irrepetible,
amb capacitat d’aglutinar tots els esforços que va 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 grans reptes (i oportunitats) que la cultura catalana té, en
un món globalitzat, 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. Seguirem construint un gran grup editorial centrat en el coneixement, l’edició i
l’educació i al servei de la cultura del nostre país.
Creiem en els lideratges compartits, i 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 un gran fonament: 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 crea
dora, 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:
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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
lectura, 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 de
vuit-cents mil 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, enciclopè
dies, grans obres temàtiques i articles de divulgació científica.
Tot aquest conjunt d’informació representa
900.000 articles de 45 obres, d’àmbits temàtics 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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45
obres

50.000

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.
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

Diccionari francès-català

Anuaris de l’Enciclopèdia

Diccionari der aranés

Atles

Enciclopèdies

Atles de la diversitat

Gran enciclopèdia catalana

Atles electoral de la Segona República a Catalunya

Enciclopèdia de l’esport català

Atles de la presència catalana al món

Gran enciclopèdia de la música

Cronologia

Cronologia dels Països Catalans i del món
Estadístiques

Diccionari de la literatura catalana
Diccionari del cinema a Catalunya

El món en xifres

Diccionari d’historiografia catalana

Diccionaris de la llengua

Diccionari dels partits polítics de Catalunya,
segle xx

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

Diccionari català-castellà

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

Obres temàtiques

Enciclopèdia de medicina i salut

Enciclopèdia temàtica Proa

Biosfera

Aprendre a aprendre

Història natural dels Països Catalans

Art de Catalunya

divulgació científica

Diccionari català-anglès

Del romà al romànic

Diccionari català-francès

Catalunya romànica

Diccionari català-alemany

L’art gòtic a Catalunya

Diccionari català-italià

El Modernisme

Diccionari castellà-català

Caixes i bancs de Catalunya

Diccionari anglès-català

Fàbriques i empresaris

Divulcat

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

Divulcat
La Fundació Enciclopèdia Catalana
ha impulsat Divulcat, un projecte
pioner de divulgació científica en línia per cobrir un espai gairebé inexistent de difusió del coneixement
en llengua catalana, amb la clara
intenció de pal·liar la distància entre
ciència i coneixement públic, i donar
a conèixer al públic general les novetats, teories i opinions científiques
actuals dels diversos camps de la
ciència. Divulcat va veure la llum el
febrer del 2018, i ofereix la consulta
i la lectura de tots els articles en obert
i gratuïtament, per satisfer al màxim
els objectius del projecte.
En un llenguatge planer, Divulcat
dona a conèixer les novetats i els co-

neixements científics de la mà dels
experts més reconeguts de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. És una comunitat oberta en la
qual participen investigadors i grups
de recerca dels centres més rellevants
dels Països Catalans i que volen compartir les seves investigacions, inquietuds o activitats pel que fa al coneixement científic en la seva totalitat i
diversitat.

Cada científic o grup d’investigació
disposa a Divulcat d’un blog en el
qual publica articles amb la periodicitat i el ritme que desitja. La pàgina
d’inici de cada blog mostra tots els
articles ordenats cronològicament,
de més recents a més antics, i ofereix
un espai de presentació del científic
o del grup de recerca en què consta
l’àmbit de treball, el currículum i altres dades d’interès per als usuaris.

Certamen en confinament

L’edició del curs 2019-2020 del Certament
de Lectura en Veu Alta es va veure naturalment alterada per la pandèmia. A partir de
l’inici del confinament, el Certamen va passar a ser totalment en línia i es va reconvertir en el Certamen en confinament.
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Entre els objectius de la Fundació Enciclopèdia 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 estudiants.
D’això fa setze 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.
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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XVI Certamen Nacional
Infantil i Juvenil de
Lectura en Veu Alta.
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Evolució de les inscripcions dels centres educatius de primària
i secundària de Catalunya al Certamen 2004/2020
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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

80.000

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 1.083

curs
2015
2016

curs
2016
2017

curs
2017
2018

curs
2018
2019

curs
2019
2020

Inscripcions

Vídeos publicats

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

Vídeos vàlids del Certamen
en confinament:

alumnes
participants

656

1.039

(CM de primària)

(CM de primària)

706

1.198

(CM de primària)

(CM de primària)

285

117

(aula d’acollida)

(aula d’acollida)

407

370

(1r i 2n d’ESO)

(1r i 2n d’ESO)

375

211

(3r i 4t d’ESO)

(3r i 4t d’ESO)

Grumets Vermells

3.000
mestres

de Primària I ESO implicats

1.083

centres educatius

Grumets Verds

Timoners

Grumets Vermells

Grumets Verds

Timoners

inscrits

Corsaris

19

tallers

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

Tropa de Corsaris

Corsaris

Tropa de Corsaris
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Premis literaris
70a Nit de Santa Llúcia
61è PREMI
SANT JORDI
DE NOVEL·LA

47è PREMI
JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA
INFANTIL

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana.

Convocat per la Galera amb
el patrocini de la Fundació
Enciclopèdia Catalana.

	Guanyador

Víctor García Tur
	Obra

L’aigua que vols
	Dotació

60.000 €
	Edició de l’obra

Enciclopèdia
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	Guanyador

Rubén Montañá i Ros
	Obra

Les esferes del temps
	Dotació

6.000 €
	Edició de l’obra

La Galera

58è PREMI
JOSEP M.
FOLCH I TORRES
DE NOVEL·LES PER
A NOIS I NOIES

62è PREMI
CARLES RIBA
DE POESIA

23è PREMI
MERCÈ RODOREDA
DE CONTES I
NARRACIONS

Convocat per 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
Fundació Enciclopèdia Catalana.

	Guanyadora

Tina Vallès
	Obra

 ls pòstits del senyor
E
Nohisoc

	Guanyador

Miquel Desclot
	Obra

Despertar-me
quan no dormo

	Dotació

	Dotació

4.000 €

3.000 €

	Edició de l’obra

La Galera

	Edició de l’obra

Edicions Proa

	Guanyadora

Anna Gas
	Obra

El pèndol
	Dotació

6.000 €
	Edició de l’obra

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
Durant el 2020, la tasca principal de l’àrea de
diccionaris ha estat el manteniment i l’actua
lització dels 12 diccionaris en línia publicats
al portal enciclopedia.cat: el Gran Dicciona
ri de la llengua catalana, el Diccionari de
sinònims Franquesa, el Conjugador català i
9 diccionaris bilingües, entre els quals els diccionaris català-anglès avançat i anglès-català
avançat.

Actualització de la terminologia
del Gran Diccionari de la llengua
catalana
El 2020 hem continuat incorporant al Gran
Diccionari de la llengua catalana molta ter-

minologia nova, sobretot dels camps de la
gastronomia, la informàtica, els videojocs, la
comunicació, el màrqueting i els esports. Precisament és conegut que una característica
del nostre principal diccionari és que conté
un alt contingut terminològic i, per donar a
conèixer la selecció i el tractament que en
fem, vam presentar una ponència en la XVII
Jornada de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) de l’Institut d’Estudis Catalans, celebrada el 22 d’octubre.

Publicació del Diccionari der aranés
Hem publicat al portal enciclopedia.cat el Dic
cionari der aranés (variant occitana) de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera
lengua occitana. Per a aquesta edició en línia,
Enciclopèdia Catalana ha incorporat a totes
les entrades l’equivalència catalana, cosa que
en facilita la consulta també des del català i,
per tant, acosta l’aranès (l’occità de l’Aran),
llengua pròpia de l’Aran i oficial a Catalunya,
a tota la comunitat catalanoparlant.

Diccionari enciclopèdic de medicina,
en línia al portal demcat.cat
Hem continuat col·laborant amb el Termcat,
l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
per a l’actualització i la difusió de les dades
del Diccionari enciclopèdic de medicina a través del portal demcat.cat.
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Publicacions escolars

No cal dir que l’any 2020 ha estat extraordinari per a tothom; la pandèmia
del coronavirus ha afectat en alguna
mesura tots els àmbits, també el de
l’escola, i de manera molt destacada.
L’objectiu que teníem a Text per a
aquest any era culminar la renovació
de l’oferta de l’educació primària.
Els anys 2018 i 2019 havíem publicat
dos projectes de caràcter innovador
que anaven en aquesta línia: el Femho per projectes i el Tot Tallers.
Aquests són dos projectes que no cobreixen totes les àrees ni tot l’horari
lectiu i per tant són ideals per combinar amb materials que hagin elaborat
els mateixos docents o altres.
El 2020 hem completat la nostra
oferta amb un nou projecte que sí
que cobreix les àrees troncals (llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, medi social i medi natural)
i tot l’horari dels sis cursos de primària: el projecte Itineraris, reptes i
realitats. Proposa una metodologia
innovadora de treball per competències i comprèn materials híbrids per
als alumnes (en paper i digitals) i una
gran quantitat de recursos i idees per
al mestre, disponibles a l’àrea d’educa-

dors del nostre web. Donades les condicions amb què van haver de treballar
tant mestres com alumnes, a causa del
confinament estricte durant tot el tercer trimestre del curs, es va decidir
anar penjant en obert mostres dels
materials cada setmana, que es posaven així a disposició de la comunitat
educativa. Així mateix, a l’estiu es va
preparar una versió digitalitzada dels
materials en paper de tota l’oferta
(d’infantil a batxillerat) perquè els
compradors dels llibres poguessin accedir-hi lliurement al llarg del curs
següent en cas de necessitat.
Una altra novetat del 2020 ha estat la
publicació d’una nova edició dels quaderns d’estiu de les sèries Prepara i
Faré, que porten força anys sent els
més venuts. Per fer-los més competitius davant de la gran oferta que hi ha
a les llibreries, en aquesta nova edició
s’acompanya cada quadern amb un
codi que permet la descàrrega d’una
app amb activitats interactives que
els usuaris poden fer servir amb un
mòbil o una tauleta.
Finalment, també hem de comptar
com a novetat la nova edició del llibre
Història de la filosofia de 2n de bat-

xillerat, que inclou canvis significatius
en els continguts per adaptar-se als
canvis que s’han introduït en les proves
d’accés a la universitat, les PAU.
Un any més, 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 propostes de treball per tractar l’actualitat
amb els alumnes, amb propostes diferenciades per a ESO (“La notícia de la
setmana”), educació primària (“Saps
què ha passat?”) i educació infantil
(“Ara ve...”).

Un projecte viu
Itineraris és un projecte viu que s’adapta constantment a les necessitats dels docents i els alumnes. Hem fet un salt en l’evolució dels
materials educatius i t’oferim recursos útils que milloren l’experiència
d’ensenyar i d’aprendre.
Per això, ara posem a la teva disposició les proves de competències
bàsiques de mig trimestre que avaluen el treball fet en els itineraris
de l’1 al 5.
Aquestes proves et permetran comprovar l’evolució dels teus alumnes i observar els primers resultats després de treballar amb els llibres experiencials multiformat de la col·lecció Itineraris, que estimulen el pensament i la curiositat.
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Infantil i juvenil

177

novetats

La Galera, el nostre segell d’infantil i juvenil,
creix i aposta pel talent més jove, tant pel que
fa a escriptors i il·lustradors, com també pels
autors més clàssics de la casa. Aquest 2020,
a més, s’ha incorporat com a directora Pema
Maymó, una professional de llarga experiència en el món de l’edició que va arribar a la
Galera al novembre amb l’encàrrec d’aconseguir que el segell sigui referent tant en català
com en castellà. Joves talents com Laia Berloso i Martina Escoda comparteixen catàleg
amb autors i il·lustradors en actiu més coneguts pel públic com Pilarín Bayés, Anna Canyelles, Roser Calafell, Àngel Burgas o Lluís
Prats.
La Galera va començar l’any amb la publicació de Carnestoltes d’Anna Canyelles, un volum de l’exitosa col·lecció “Tradicions” en
format cartró per als més petits, i va recuperar
un text guardonat amb el Premi Nacional de
Literatura Infantil, Un cocodril sota el llit, de
Mariasun Landa. El mes de febrer es van publicar apostes internacionals com Sasha i el
petit llop, d’Ann Jungman, o Espies amb tutú,
d’Helen Lipscombe, en la franja de joves lectors. La pandèmia de la Covid-19 i el tanca-
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ment de totes les activitats no essencials va
obligar a reestructurar la programació a partir del mes de març i a reduir la previsió de
títols publicats durant l’any.
Tot i el repte que va suposar seguir publicant
llibres i situar-los en el punt de venda, la Galera ha tingut uns molt bons resultats l’any
2020, amb èxits com Mic. El drac sense foc,
El noi de l’última fila, de l’anglesa Onjali Q
Raúf, o les sèries “Mortina”, de Barbara Cantini, i els tres volums d’Hotel Winterhouse.
Durant la primavera també es va apostar per
recuperar un gran clàssic de la literatura en
català, La noieta daurada i altres contes, de
Mercè Rodoreda, i es va convidar a publicar
a la Galera autors coneguts però que no havien escrit mai llibres per a infants, com Llucia Ramis i el seu volum El petit Menjatemps,
o L’embús, d’Adrià Pujol.
A la tardor, coincidint amb la Setmana del
Llibre en Català del setembre, es van publicar
els dos premis d’infantil i juvenil de la Nit de
Santa Llúcia, el premi Folch i Torres 2019,
que va guanyar Lluís Prats per Estimat mons
tre, i el premi Joaquim Ruyra 2019, per Nas
cuts per ser breus, de Toni Mata. Durant el
mes de novembre, el protagonista de la Galera va ser el Pare Noel amb dos llibres plens
d’humor que ens expliquen una història ben
poc tradicional: La nova feina del Pare Noel
i Una sorpresa per al Pare Noel.

Ficció i no ficció

28

novetats

Creat per la directora editorial Ester
Pujol ara fa dos anys, segueix creixent
en col·leccions i nombre d’autors, tant
nacionals com internacionals. Una de
les grans apostes és la col·lecció “Noir”,
amb novel·la negra de qualitat, que es
va estrenar amb Gener de Sang, el primer volum d’una saga d’Alan Parks,
un èxit sense precedents a Escòcia.
Altres llibres destacats a Noir van ser
Els conspiradors, d’Un-Su Kim, i Ene
mic invisible, de Peter May, l’autor
supervendes de la trilogia de Lewis
que l’any 2005 va escriure una novel·
la sobre la investigació d’un assassinat
enmig d’una pandèmia provocada per
un coronavirus. Una història que es
va quedar en un calaix per inversemblant fins a aquest 2020. Noir, però,
també ha volgut incloure autors
d’aquí i a la tardor es va publicar La
conspiració del coltan, el primer títol
d’una saga de Jordi Sierra i Fabra,
amb una dona periodista com a protagonista, la Magda Ventura.
Una altra col·lecció que s’ha inaugurat el 2020 ha estat la “Joie de Vivre”,

amb títols que ens conviden a gaudir
de petits plaers, trobades insospitades a ciutats com Venècia, àpats deliciosos i anècdotes de la música i
l’art. La Joie de Vivre es va inaugurar
amb la gran aposta del segell, Mar
d’estiu, de Rafel Nadal, que ens proposa un recorregut per cinc illes del
Mediterrani i que va portar l’autor
per més d’un centenar de ciutats catalanes durant la campanya de promoció en plena pandèmia. Diari de
Florència, de Diana Athill, Cinc hores
a Venècia, de Miquel Molina, i Mo
ments d’inadvertida felicitat, de Francesco Piccolo són els altres títols que
es van publicar en aquesta col·lecció.
Entre la ficció internacional que s’ha
publicat a Univers destaquen L’illa de
les dones del mar, de Lisa See, Això és
plaer, de Mary Gaitskill, Matant el
temps, de Lucy Cadwell, Expectatives,
d’Anne Hope, o el colpidor El Mur, de
l’autor britànic John Lanchester. Però
Univers també ha volgut recuperar
clàssics de la literatura com Pares i fills,
d’Ivy Compton-Burnett, El cor de la nit,

de Rebecca West –el segon de la trilogia–, i No te n’escapes, de Boris Vian.
Juntament amb Rafel Nadal i Jordi
Sierra i Fabra, aquest 2020 s’han incorporat al nostre catàleg autors tan
destacats com Lluís Llach que publica
Escac al destí, un llibre que s’aparta
del temes que ha tractat habitualment
en els seus llibres i s’endinsa en l’època medieval per explicar-nos la investigació d’un assassinat en un petit
regne del sud de França. Un altre autor destacat que ha signat per a Univers és Àngel Casas, amb Sidonie té
més d’un amant, publicat el mes de
febrer. Però el segell també compta
amb autors de casa com Mar Bosch
Oliveras, Carla Gracia, Miquel Esteve
o Antoni Pladevall.
Abans de les vacances d’estiu, i com
l’any anterior, Univers va publicar el
volum Nits d’estiu, un recull de contes
que té per objectiu fer un tast dels autors que publiquen actualment en català, siguin joves o consagrats, de la
casa o d’altres editorials. En aquest
volum s’ha comptat amb autors com
Carlota Gurt, Melcior Comes, Sergi
Pàmies, Sílvia Soler o Clara Queraltó.
I per acabar l’any i com a regal de Nadal, Univers publicarà cada any una
novel·la curta d’un autor reconegut,
amb il·lustracions, en aquest cas d’Ignasi Font, i editada en cartoné. Aquest
any, ha estat Imma Monsó amb Ger
manes, un llibre ple d’humor àcid sobre els sopars familiars de Nadal. A
aquest llibre de regal s’hi ha afegit
aquest any una edició limitada i de luxe
d’un dels grans clàssics de tots els
temps, el Pickwick, de Charles Dickens,
per commemorar el 150è aniversari de
la mort de Dickens, i amb l’extraordinària traducció de Josep Carner. Una
edició acarada de l’anglès i el català, a
cura del catedràtic de la Universitat de
Barcelona Jaume Coll.
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Ficció i no ficció

19

novetats

Catedral és la marca del Grup Enciclopèdia
per als llibres en castellà. Durant l’any 2020
alguns dels llibres que Univers ha llançat en
català han estat publicats per Catedral en castellà, com Mar de verano, de Rafel Nadal i
Jaque al destino, de Lluís Llach. Com a edició
pròpia de Catedral ha destacat Mata a tus
ídolos, de Toni Garcia.

4

novetats

El premi Sant Jordi es publica tradicionalment en aquest segell, en una coedició amb
Òmnium Cultural. Aquest any el guardonat
ha estat l’escriptor David Nel·lo, amb el títol
Les amistats traïdes, una història de com
l’ambició desaforada pot destruir-te la vida.
Degut a la pandèmia, aquest any no s’ha pogut fer la campanya de promoció per tot el
territori, tot i que durant l’estiu es van realitzar una desena de presentacions dins de les
activitats Òmnium en ruta.
En el mateix segell s’ha publicat Eixamplar la
democràcia, un conjunt d’articles d’actualitat
dels membres de Confluència.cat coordinats
per Jordi Amat i dins del projecte El món de
demà. Els textos sobre política, urbanisme,
ecologia... pretenen difondre idees innovadores i ser un catalitzador del debat públic sobre
qüestions rellevants en la nostra societat.

14

17

novetats

Còmics, llibres il·lustrats, textos irreverents... Bridge és el nostre segell cros
sover i aquest 2020 ha mantingut el
seu estil desenfadat i alhora divertit
amb títols com Jo molava fins que vaig
ser pare, el tercer volum que publiquem de Brian Gordon, o Repeteixo,
és conya, de Cassandra Cain. També
hem llançat un llibre il·lustrat per als
amants dels llibres, Book Love, de Deb
bie Tung, coincidint amb el Sant Jordi
d’estiu, que es va celebrar el 23 de juliol. A més, va sortir Ullals, la nova –i
esperada– aposta de la jove il·lustradora de Manhattan Sarah Andersen, que
amb milions de seguidors a tot el món
a les xarxes, és l’autora dels tres volums
de Sarah’s Scribbles que també s’han
publicat a Bridge en els darrers tres
anys amb un èxit rotund.
Bridge, però, també és un segell reivindicatiu i per això el mes de febrer
vam publicar Visionarias, mujeres

4

inventoras, un llibre il·lustrat i escrit
per Mercedes Palacios que vol reivindicar el paper de les dones en el món
de la ciència. I, alhora, és un segell per
a la reflexió, amb propostes com Ni
forts, ni valents, de Thaïs Gutiérrez,
un assaig sobre la criança i els rols de
gènere. A Bridge també vam publicar
El Llenguado, una invitació a jugar
amb la llengua catalana, de Pau Vidal,

novetats

El segell més literari i experimental de Grup Enciclopèdia va estrenar l’any amb Lanny, de Max Porter,
editor anglès de reconegut prestigi de qui ja es va publicar La mort és aquella cosa amb ales. El mes de
febrer van sortir dos títols més: Blanc, de Han Kang,
l’autora del bestseller de Rata La vegetariana, i Fin,
de David Monteagudo, una nova edició revisada per
l’autor i amb el final original que tenia abans de la seva
publicació la dècada passada. A partir de 2021, Rata
publicarà cinc títols durant els mesos de maig i juny.

i l’irreverent Instruccions per passar
a la història, de Malcolm Otero i Santi Giménez, la versió en paper del seu
èxit radiofònic als Il·lustres execrables, que s’emet en el programa Versió
RAC1. I per acabar l’any, es va publicar
el llibre més esperat pels amants de la
sèrie Friends, el llibre de cuina, en una
tirada única de 25.000 exemplars en
castellà.
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Grans obres
L’art del gravat català
Aquesta obra, que en ocasions ha anat acompanyada d’una litografia de Joan Miró o d’un
gravat de Jaume Plensa, s’emmarca en la sèrie de les grans obres de referència d’Enciclopèdia dedicades a l’art català. Sota la direcció
del prestigiós galerista i historiador de l’art
Artur Ramon, els principals especialistes de
cada època repassen la història del gravat i
l’obra gràfica a casa nostra: des dels primers
gravats en fusta del Renaixement fins a les
creacions contemporànies lligades a la irrupció de la impressió digital.
El llibre consta de 6 capítols ordenats cronològicament que incorporen, al final de cadas-

16

cun, una galeria d’imatges on es reprodueixen, a tota pàgina i en una gran qualitat, els
gravats més destacats de cada període, amb
noms tan destacats com Fortuny, Picasso,
Miró, Guinovart, Tàpies, Plensa o Barceló.
Tanca el llibre un últim capítol dedicat al col·
leccionisme de gravats i un glossari de termes.
L’obra, que és la primera història completa
del gravat català, es presenta dins un original
i innovador estoig faristol que permet llegir,
gaudir i lluir aquesta magnífica obra de bibliò
fil amb la màxima comoditat i espectacularitat.

Suite de sis gravats de Jaume Plensa, edició ‘L’Hotel París’
Gravats basats en poemes de Vicent Andrés Estellés. Edició de 50 exemplars de
cada gravat, signats i numerats a mà de l’1 al 50 per Jaume Plensa en paper de
300g, fet a mà amb fibres de cotó i abacà. Es tracta d’una edició exclusiva
de Jaume Plensa per a Enciclopèdia Art i Enciclopèdia Art Books.
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El galerista e historiador Artur Ramon coordina para Enciclopedia Catalana un
libro de gran formato en el que reivindica la obra gráfica como un arte mayor

El grabado catalán se empodera
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
En Cataluña existían monografías dedicadas a autores y colecciones de grabados, pero hasta
ahora no había un trabajo en el
que se estudiara el grabado de
forma global. El historiador y galerista Artur Ramon ha coordinado L’art del gravat català para Enciclopedia Catalana en el que se
ha puesto fin a esta carencia. Se
trata de un libro de gran formato
e impresión muy cuidada en la
que se repasa de forma cronológica los grabados creados en Cataluña desde el Renacimiento hasta la actualidad. El libro reúne
unas 200 imágenes de un centenar de artistas. “Había libros específicos, pero no una obra transversal, desde las primeras xilografías hasta hoy, y menos con esta
dimensión entre lo científico y divulgativo”, explica Artur Ramon
que no dudó en afrontar el reto
después de ver cómo en Enciclopedia consideraban al grabado al
mismo nivel que la pintura gótica
o las vanguardias. “Siempre se ha
considerado un arte menor, espero que cambie”.
El experto en dibujo y grabado
de los siglos XVII y XVIII y autores
como Piranesi, ha reunido a un
grupo de especialistas “era imposible conseguir un reto así solo”
entre los que están Rafael Cornudella, Francesc Fontbona, Albert
Martí, Maria Mercè Casanovas,
Joan Maria Minguet, Ricard Mas
y Albert Mercadé, realizando un
libro que, a partir de ahora, será
un referente: “Es una buena introducción; un mapa que te invita a
profundizar en temas más concretos”, explica Ramon; una obra
que se ha realizado en pleno confinamiento dificultando el trabajo.
En este trabajo aparecen artistas conocidos, como Fortuny, No-

Anacoreta, de Fortuny (alrededor de 1869), uno de los grabados que se reproducen en el libro.

gués, Dau al Set, Dalí, Miro y Picasso al lado de otros no tanto, como
Joan Brotat y Armand Cardona.
“Queríamos romper el canon poniendo al mismo nivel unos y
otros”. Además, “al estar escrito
en el siglo XXI no hay distinciones
de género y se incluyen mujeres
poco conocidas o tenidas como como mujeres de…, como Maria Girona, asociada a Rafols Casamada
o Esther Bosch que pasó un poco
lo mismo, además de las actuales
como Susana Solano, Rosa Vives,
Amèlia Riera y Eulàlia Grau. Y
eso es una aportación importante”, subraya.

Comida con Pepe Serra
una de sus obras para la muestra y no la de otro artista. Pero
lamento la repercusión que
mis palabras tuvieron”. Tanta
que Pepe Serra se enfadó y le
contestó. “No hay ningún
problema. Quizá ha creado un
cierto distanciamiento que no
es bueno para nadie. Me sabe
mal que una opinión crítica
causara este revuelo, pero
miro al futuro y mi intención
es recuperar la buena sintonía”. Mañana comen juntos.

En una de sus intervenciones
semanales en el programa
Aquí, amb Josep Cuni, de Radio Barcelona, Artur Ramon
cargó contra el MNAC asegurando que la exposición Intrusos, en la que obras del museo
y de la Fundación Suñol dialogan, no le gustaba. “Creo que
no aporta nada. Dije lo que
pensaba y cosas de sentido
común, como que no me parecía bien que Sergi Aguilar
[director de la Suñol] escogiera
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Amb L’art del gravat català, Enciclopèdia Catalana
ha cobert un buit en l’estudi d’aquesta disciplina: és
la primera publicació que
ressegueix tot el seu recorregut històric, des de les
primerenques xilografies
del Renaixement fins a les
creacions actuals. “No
som prou conscients de la
importància que ha tingut
el gravat en la nostra cultura”, subratlla l’historiador de l’art Artur Ramon,
a qui l’editorial ha encomanat la direcció d’aquest
nou volum de la seva línia
de projectes Enciclopèdia
Art, en què els llibres, de
grandiós format, es conceben gairebé com un objecte artístic. Un luxe, però,
restringit. De L’art del
gravat català se n’han editat 1.000 exemplars a 990
euros.
“L’edició és de tanta
qualitat que els gravats es
veuen com si els tinguessis
al davant, no com estem
acostumats a veure’ls en
els llibres, com taques”, remarca Ramon, que per tirar endavant aquesta
aventura pionera va crear
un equip d’especialistes
heterogeni però tots bons
coneixedors d’aquest art
“a cavall entre la creativitat i l’alquímia, entre el dibuix i la pintura”. Mercè
Casanovas, Rafael Cornudella, Sol Enjuanes Puyol,
Francesc Fontbona, Albert Martí Palau, Albert
Mercadé, Joan M. Minguet, i el mateix Ramon,
signen els textos d’aquesta obra coral que tot d’una
té la missió de reparar el
menyspreu amb què s’ha
tractat i es continua tractant el gravat. “Se’l considera un art de segona, com
totes les obres sobre paper, dibuix inclòs. És una
anomalia del nostre país.
A Europa no hi ha aquesta
jerarquització”, sosté Ramon.
Per oferir aquesta mirada integral del gravat català, el grup d’estudiosos ha
procurat buscar un equilibri entre els mons clàssic i
contemporani: “No volíem
caure en el parany de de-

MARIA DIAS

Aquesta edició analitza la història del gravat amb moltes reproduccions, com ara les de Miró

Un llibre dirigit per Artur Ramon fa la història del gravat català

L’art amagat
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

L’

art del gravat sovint
ha estat poc valorat
pel fet de tractar-se
de treballs sobre paper i perquè no entrava dins les
arts majors, la pintura, l’escultura o l’arquitectura. I tot i això el
gravat forma part de la història
de l’art i ajuda a entendre’n l’evolució. Per reparar aquestes llacunes, i més en el cas de Catalunya,
on no hi ha hagut ni un estudi
exhaustiu ni una gran exposició
retrospectiva,
Enciclopèdia
Catalana publica ara una edició
de bibliòfil (mil exemplars a
999 euros) sobre L’art del gravat
català, dirigida per Artur Ramon, amb la col·laboració dels
millorsespecialistesiunaàmplia
reproducciódelsmillorsgravats.
Es tracta d’una obra coral que
estudia el gravat clàssic, de les
primeres xilografies a la Il·lustració (a càrrec de Rafael Cornudella), del segle XIX i el Noucentisme (Francesc Fontbona)
fins al gravat contemporani. I en
aquest últim apartat hi ha estudis puntuals sobre la modernitat
(Joan M. Minguet), les edicions

de Jaume Pla per a la Rosa Vera
(Mercè Casanovas), el gravat a la
segona meitat del segle XX (Sol
Enjuanes) i el contemporani (Albert Mercadé). I es tanca el volum amb un article d’Albert
Martí Palau sobre el col·leccionisme i un altre d’Eva Vila amb
un glossari que ajuda a distingir
entre les diferents tècniques i
instruments del gravat.
Artur Ramon, historiador de
l’art i galerista, considera que “el
gravat és creativitat i alquímia
perquè la part creativa s’imbrica
amb la qüestió tècnica, perquè el
gravador no sap què passarà i
l’atzar hi té un paper important”.
Per això no només es parla de
l’artista, sinó també del gravador, i es destaca el paper de grans
especialistes com Joan Barberà.
Un altre aspecte destacat
d’aquesta obra és la reivindicació del gravat català. “Marià Fortuny fs un gravat de gran qualitat
tècnica i innovadora que l’equipara als grans mestres com Dürer, Goya, Rembrandt, Tiepolo o
Piranesi”, assenyala Artur Ramon. I amb ell, una altra gran figura com Xavier Nogués. Abans
ja van destacar artistes com
Francesc Tramulles, Francesc

Domènech o Pascual Pere Moles. I ja a finals del XIX i principis
del XX vindrà una eclosió amb
Joaquim Sunyer, Ricard Canals,
Ramon Pichot, Anglada Camarasa, Mariano Andreu, Ismael
Smith o Joaquim Mir.
Els tres grans, Picasso, Miró i
Dalí, no dubten a acostar-se al
gravat, per bé que des d’òptiques
diferents. Picasso, que comença
a Barcelona i té com a mestre
Ricard Canals, fa fins a dues mil
estampes. Miró il·lustra fins a
288 llibres.IDalí,desprésdetreballs de tant de mèrit com Els
chants de Maldoror, va optar per
una producció massiva i descurada que li va reportar diners però també desprestigi.
En l’última etapa, des de Tàpies fins als contemporanis com
Barceló, Plensa o Perajaume, el
gravat continua sent una tècnica
àmpliament utilitzada, també
com una manera d’arribar a un
mercat més ampli. Una última
sorpresa d’aquesta obra és que
situa en el cànon Roser Bru, Esther Boix, Maria Girona, Amèlia
Riera, Eulàlia Grau, Rosa Vives o
Montserrat Gudiol, artistes més
ocultes encara per una qüestió
de gènere.c
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Artur Ramon, amb el magnífic gravat ‘El braman’ (1978), de Miró  JUANMA RAMOS

cantar la balança en el
contemporani, molt més
vistós i estèticament proper. Hem construït un fil
en què els orígens, lligats a
la iconografia religiosa i a
les expressions de cultura
popular, són fonamentals
per entendre on hem arribat. Sense l’ahir no s’explica l’avui.” L’arbre genealògic dels gravadors catalans és frondós, “i no ens
volíem deixar a ningú”.
D’autors
representats
amb gravats el llibre en reuneix uns 120. De fra
Francesc Domènech a
Jaume Plensa: set segles.
De gravats se’n poden
apreciar (i amb detall,
com diu Ramon) a la vora
de 200. El que més n’aporta és Joan Miró, l’escollit
també per il·lustrar la coberta amb el seu magnífic
Braman (1978). “Miró és
un gravador extraordinari, però l’important és amb
qui el fem dialogar. Amb
Joan Brotat o amb Armand Cardona Torrandell, poc reconeguts.” Ra-

mon insisteix en la idea de
reivindicar tot un teixit,
no només els grans noms
com bolets aïllats; “ni tampoc volíem quedar-nos en
la modernitat ortodoxa”.
Per això dona tant valor al
capítol que se submergeix
en el projecte d’Edicions
de la Rosa Vera, patroci-

“No som prou
conscients de la
importància que
ha tingut el
gravat en la
nostra cultura”
nat per Víctor M. d’Imbert
i dirigit per Jaume Pla.
“Des dels anys quaranta
fins als vuitanta va convidar a fer gravats artistes
que no n’havien fet mai:
Josep Granyer, Ramon
Calsina... L’avantguarda
radical de Dau al Set ha
ocultat que en aquells mo-

ments hi va haver altres
opcions artístiques que
van fer de pont amb el
món antic”, defensa Ramon.
I amb aquest mateix esperit obert de mires, el llibre rehabilita les artistes
gravadores: Maria Girona,
Roser Bru, Rosa Vives i Esther Boix, entre altres.
Ramon no amaga la seva debilitat per Marià Fortuny, “el primer gravador
creador d’imatges que juga en la mateixa lliga universal de Dürer, Rembrandt i Goya”; per Xavier
Nogués, “el millor del noucentisme”, i per Barceló,
de qui diu que “beu molt
del Dalí il·lustrador”. Quan
surt el nom de Dalí associat amb la producció gràfica es disparen les alarmes. “No hem obviat el
problema de Dalí. És la primera vegada que s’aborda
en un llibre més enllà del
que s’hagi pogut dir en una
conferència. El primer
enemic del Dalí gravador
és ell mateix cobrant per

signar papers en blanc.
Aquest desordre que va
provocar en vida l’ha perseguit sempre i explica per
què la seva obra és molt
menys cotitzada al mercat
que la de Miró o Picasso,
que sí que van dur un control estricte dels tiratges.”
De Picasso, per cert, el volum presumeix d’un dels
primeríssims gravats que
va fer, a la Barcelona de finals del segle XIX, El zurdo.
L’art del gravat català
dedica un breu assaig a les
iniciatives que han anat
sorgint per fomentar el
col·leccionisme privat i
públic del gravat, òbviament més assequible que
les obres originals, però així i tot minoritari. I a les
darreres pàgines aporta
un glossari, fet per Eva Vila, molt aclaridor de la
complexitat de tècniques i
procediments d’aquesta
disciplina pendent de conèixer, de reconèixer i,
per tant, també d’estimar. 
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Enciclopèdia publica el primer llibre, dirigit per Artur Ramon, que
ressegueix set segles d’història d’aquesta disciplina al nostre país

Para Artur Ramon uno de los
momentos más destacados se vive en el siglo XVIII. “En concreto
con la obra magna la Mascara
Real realizada por Francesc Tramulles y Pasqual Pere Molas ante
la llegada a Barcelona de Carlos
III. Es una inflexión porque hasta
entonces los grabados aquí eran
obras devotas”. Un segundo momento lo protagoniza “Marià Fortuny, que, junto con Durero, Rembrandt, Goya, Piranesi, Picasso,
Miró y Dalí, es uno de los grandes,
con obras como Anacoreta. Como
grabador es maravilloso, pero no
está valorado a nivel internacional. Siempre se ha hecho una lectura entre lo virtuoso y lo descriptivo, pero no como un precursor
del impresionismo”.
Según él, en Cataluña existen
grandes coleccionistas, como Antoni Gelonch y Vicenç Furió (que
expone parte de su colección en
el Centre Cultural Terrassa hasta
el 9 de mayo). “Pero son pocos, en
relación con los que debería de
haber”, apunta. Tiene que ver con
la tradicional consideración de arte menor. “Tampoco las instituciones públicas se vuelcan con la
obra gráfica. El fondo del MNAC
es extraordinario, pero se ve poco. La última exposición temporal creo que fue hace más de 10
años. En ese sentido, es de alabar
el trabajo de algunos galeristas
que hacen una labor de sustitución institucional, donde hay más
continuidad y apuesta. No es una
crítica, es la realidad”.
Artur Ramon considera que el
mercado del arte ayuda a que haya nuevos coleccionistas. “Es más
asequible un buen grabado que
un mal óleo y se puede construir
una buena colección con poco dinero. Un grabado bueno de Fortuny puede costar entre 1.500 y
3.000 euros; pero hay grabados
de menos de 100 euros, precios
irrisorios, da un poco de pena”.
Lo que no es tan barato es este
libro de Enciclopedia, ya que su
precio ronda los 1.000 euros, pese
a eso ya se han vendido más de
300, según Ramon. “No es fácil
comercialmente vender un libro
así, pero ha funcionado muy
bien”, remacha.
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Casals, vigilat
pel règim
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E

Llibre. L’historiador Josep M. Figueres culmina una gran
biograa del músic, editada per Enciclopèdia Catalana

l règim franquista va
fer, des de l’inici de la
Guerra Civil i fins a la
mort de Pau Casals, el
1973, una tasca constant i meticulosa de seguiment de
les activitats públiques del músic
català, malgrat que fos només un
concert o un acte de reconeixement públic. Del Brasil a França,
dels Estats Units a la República Dominicana passant pel Puerto Rico
delseuexili(onhavianascutlaseva
mare), se seguien els seus passos i
es feien buidatges de la premsa, de
manera que tot el que feia o declarava Casals era reportat a Madrid.
Retalls de diaris, informes de
funcionaris, cartes de cònsols i ambaixadors... Milers i milers de do-

des amb molt interès, i et trobes
amb funcionaris curosos i, diguem,
asèptics i d’altres que aporten interpretacions ideològiques. Alguns
documents van amb anotacions de
‘secret’ o ‘confidencial’, d’altres són
subratllatsenvermell,permanifestar que les seves paraules esdevenien un crit de denúncia del franquisme a tot el món, per la gran personalitat, prestigi i ressò del músic”.
Quinze anys fa que aquest historiador consulta una cinquantena
d’arxius de tot el món –més de vuit
mil registres, 40.000 unitats documentals–, de manera que, tot i que
en aquests moments sembli increïble, ha recopilat material inèdit sobre la vida i obra de l’autor del Cant
dels ocells. Per primer vegada es
presenta editorialment, per exemple, el sumari del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas,

XAVIER CERVERA

Josep Maria Figueres
aporta documents
inèdits en l’exhaustiva
biografia ‘Pau Casals.
Música i compromís’
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Per tot el món

cuments estan meticulosament
classificats per anys a Alcalá de Henares, a l’Archivo General de la Administración (AGA). I allà és on ha
estat bussejant l’historiador i professor de la UAB Josep Maria Figueres. Aquest especialista en la figura del que és l’artista i humanista
català més universal publica ara,
quan es compleixen 50 anys del famós discurs a les Nacions Unides,
Pau Casals. Música i compromís,
una exhaustiva i historiogràfica
biografia editada en català per que li va imposar una multa d’un
Grup Enciclopèdia.
milió de pessetes, una fortuna.
“A tot arreu on va Casals hi ha un
“Aquest tribunal, fet per empofuncionari franquista que pren no- brir els republicans després d’aplita del que diu, que mira amb qui car-los sovint consells de guerra
parla i fa informes i els envia a Ma- que condemnaven a mort o presó,
drid. Són per a múltiples orga- llança un sumari molt extens que
nismes i instàncies, fins als màxims conté dades i acusacions de divercàrrecs”, explica Figueres (Vila- sos organismes públics i que té una
nova i la Geltrú, 1950). “Casals és notable incidència en la vida de Cal’exiliat espanyol a qui el franquis- sals”, indica Figueres, que ha rebut
me dedica més atenció. Les seves la col·laboració de la Fundació Pau
declaracions polítiques
són
seguiCasals,
que aporta 50 fotos i docuDiari de Tarragona

FOTO: FUNDACIÓ PAU CASALS

Tarragona

Valor: 1.649,25 €

Amb la col·laboració de
la Fundació Pau Casals

XAVIER CERVERA

Area (cm2): 328,1

Ocupac: 35,85 %

Figueres, aquí al seu estudi
de Sant Cugat, ha visitat en
15 anys 50 arxius de tot el
món amb 8.000 registres i
40.000 documents

ments.Elmúsicnovaarribaraven- tràmits amb celeritat, ja que la màdre’s res perquè li van rebaixar la quina burocràtica del franquisme
pena a 250.000 pessetes, quantitat va ser implacable”.
El llibre fa llum també sobre l’inque donava per comprar quatre
cases. Però hi ha un document ju- tent frustrat de tocar El pessebre al
dicial amb una llista dels seus béns. Vaticà. I sobre la correspondència
Amb l’ajut del seu germà Enric i la familiar, especialment entre l’arintervenció de notaris i procu- tista i la seva mare, Pilar Defilló,
radors, es va aconseguir la reducció que li forja la personalitat, l’enfoca
de la multa. Casals va demanar cap al violoncel i el fa actuar amb la
suport a diverses personalitats, i moral i la consciència i no amb els
allà hi ha la carta de l’abat Marcet governs. Altrament podria haver
acabat
de Montserrat... “Tothom va fer els
30/01/21sent compositor d’òpera.c
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Pau Casals:
Música i compromís
JOSEP MARIA FIGUERES

A cargo del experto Josep Maria Figueres, el libro quiere ser la gran
obra de referencia sobre «el catalán más universal del siglo XX»

(Enciclopèdia Catalana, 2020)

El proper 24 d’octubre es compliran 50 anys
del famós discurs de Pau Casals davant l’Assemblea General de les Nacions Unides. Va ser
un discurs curt i concís que ha passat a la història per una de les seves primeres frases: “I
Am a Catalan”. El músic vendrellenc tenia 94
anys aleshores, i aquelles paraules pronunciades amb veu fràgil han quedat com a símbol,
fins i tot com a punt culminant, d’una vida llarga i prolífica en què música i compromís cívic
no poden separar-se.
La figura de Pau Casals, no cal dir-ho, ha
generat moltes biografies. Ara, coincidint amb
el citat aniversari, per iniciativa editorial d’Enciclopèdia Catalana i amb la col·laboració de la
Fundació Pau Casals, veu la llum Pau Casals:
Música i compromís, un treball de pes, tant en
la forma com en el fons.
Si comencem per la forma, l’edició és de
luxe i l’apartat gràfic és espectacular, perquè hi
trobem grans fotografies a tota pàgina que
abasten pràcticament tota la vida i molts dels
episodis significatius en la vida del violoncellista vendrellenc. Per posar quatre exemples,
és certament gratificant entretenir-se en els detalls d’un gran retrat del mestre, amb violoncel
i amb pipa, fumant a Sant Miquel de Cuixà, el
1904; o del 1915 a Nova York, mudat i amb les
sabates de moda ben llustrades; o un retrat del
pare, Carles Casals, l’any 1884 amb una colla
d’amics músics lluint guitarres, harmòniums i
acordions; o, molts anys més tard, el 1966, dirigint amb el seu posat característic un assaig
d’El pessebre a l’antic teatre Odèon d’Herodes
Àtic d’Atenes.
I si continuem pel fons de l’obra, ens trobem amb una biografia exhaustiva i posada al
dia en què l’historiador Josep Maria Figueres
ha esmerçat quinze anys de feina. Tal com explica ell mateix al pròleg, a Casals se l’ha vist,
admirat, estimat, criticat i analitzat des de múl-

tiples perspectives. Però mancava encara un
estudi ben complet i rigorós que abordés la
seva figura posant l’accent en la seva catalanitat, un aspecte central, no cal dir-ho, en les
motivacions i comportaments de Casals, tant
com a personalitat pública com des d’un punt
de vista privat.
Figueres, que va signar l’article “Ambaixador de Catalunya i de la República” al número
monogràfic que 440CLÀSSICA&JAZZ va dedicar
al centenari de l’Orquestra Pau Casals, repassa amb profusió de detalls la trajectòria del músic, repartida en tretze capítols més o menys
cronològics, més o menys temàtics: la infància
i els anys de formació, els sentiments envers la
música, la creació i funcionament de l’Orquestra Pau Casals i l’Associació Obrera de Concerts, la relació del músic amb els símbols de
Catalunya, la vida cultural durant la Segona
República, els anys de la Guerra Civil, l’enfrontament amb el franquisme, el primer exili a Prada de Conflent, el silenci autoimposat i l’activisme per la pau, l’exili final a Puerto Rico, la
concepció d’El pessebre i la mort i el retorn al
Vendrell, on està enterrat actualment.
Hi ha com a mínim dues grans qualitats en
aquesta biografia. D’una banda, permet fer-se
una visió de conjunt de la vida i l’obra de Casals: virtuós del violoncel que va revolucionar
la interpretació de l’instrument, però també
compositor, activista per la pau i defensor dels
drets col·lectius de Catalunya al llarg d’una
vida que va abastar pràcticament tot un segle.
D’altra banda, en un pla més especialitzat, permet descobrir detalls i singularitats d’episodis
concrets, anecdòtics però significatius. Com
quan, en plena infància al Vendrell, feia sonar
una carbasseta amb corda fregada que li havia
fabricat el seu pare organista. O la relació que
va anar establint, cada cop més estreta, amb
els monjos de Montserrat. O l’informe que la

Direcció General de Seguretat de les autoritats
franquistes va elaborar sobre Pau Casals l’any
1941, en què el situava com a actor principal i
perillós del ‘contubernio rojo-separatista’. També es recullen, per exemple, els documents de
l’FBI que van precedir i que expliquen el context en què el violoncel·lista va actuar a la Casa
Blanca, el 1961, davant el president Kennedy.
O la decisió d’establir-se a Puerto Rico, la terra
natal de la seva mare. I altres històries menys
conegudes, com l’intent infructuós d’interpretar El pessebre, l’oratori que va escriure amb
lletra del seu amic Joan Alavedra, al Vaticà.
Intercalades en el relat biogràfic, com a peces complementàries, hi ha també pàgines divulgatives i vistoses sobre aspectes històrics
que ajuden a entendre el context de cada etapa. Així, per exemple, s’hi poden veure alguns
dels cartells més destacats de la Guerra Civil
amb què grans il·lustradors animaven a lluitar
contra el feixisme, o també portades de discos
que expliquen la irrupció de la Nova Cançó i el
seu paper en la lluita antifranquista a partir dels
anys seixanta.
Com a corol·lari, el magnífic article d’Oriol
Pérez Treviño “Pau Casals: un estel per a la humanitat” proporciona una visió humanista de
Pau Casals, extraient també algunes lliçons del
seu comportament i de les circumstàncies tan
difícils que li va tocar viure, que poden aplicar-se als nostres dies, en què costa tant trobar
‘horitzons d’esperança’.
Al final, com a annexos, hi ha una discografia destacada, cinc opinions històriques sobre
la figura de Pau Casals (del filòleg Julio Casares, l’escriptor Raimon Galí, l’escriptora Margarita Nelken, el polític Josep Tarradellas i l’educadora i Primera Dama de Puerto Rico Inés M.
Mendoza de Múñoz Marín), una petita guia pels
espais del músic al Vendrell i una bibliografia
comentada. Jordi Martí Fabra

EFE
BARCELONA

La biografía Pau Casals. Música i
compromís, publicada por Grup
Enciclopèdia y que quiere ser la
gran obra de referencia sobre «el
catalán más universal del siglo
XX», incluye imágenes y documentos inéditos sobre el músico,
como un dietario escrito en París
en 1900 o la correspondencia
con su madre.
Coincidiendo con el cincuenta
aniversario del discurso pronunciado por el violoncelista en Naciones Unidas, el grupo ha editado 2.000 ejemplares del libro,
con un precio de 595 euros cada
uno. Se trata de la biografía más
completa y documentada del violoncelista, a cargo del experto
Josep Maria Figueres, quien, en
colaboración con la Fundación
Pau Casals, durante quince años
ha investigado en archivos de
todo el mundo, con más de
8.000 registros y 40.000 unidades documentales. Figueres ha
considerado esta semana que la
obra muestra la «compleja» personalidad de Casals en todas sus
vertientes, desde la más personal, como la «determinante» relación que tuvo con su madre o
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Imagen del interior del libro
sobre Pau Casals. PERE FRANCESCH

sus parejas, a la faceta de músico
de grandes auditorios mundiales, la persecución política que
sufrió durante el franquismo y su
trabajo en pro de la paz y los derechos humanos a lo largo de
toda su vida. Con unas 500 imágenes y documentos procedentes, entre otros, del fondo personal del también director de orquesta, en este libro de gran
formato, Figueres cree que «en
cada capítulo hay novedades» y
cita, por ejemplo, el apartado en
el que cuenta el intento frustrado de tocar la obra religiosa El

pessebre en el Vaticano o la reproducción del Sumario del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, así como informes policiales del régimen franquista, que «lo vigilaba».
Por otra parte, la correspondencia que mantuvo con su madre, Pilar Defilló, es la constatación de que fue quien «forjó su
personalidad», y quien le alentó
a escribir un diario, gracias al cual ahora se puede conocer su día
a día en el París de 1900, con ensayos diarios y «una vida muy
ordenada», con partidas de dómino, cartas o billar y visitas a
teatros y salas de conciertos. El
volumen, dividido en trece capítulos, repasa, asimismo, toda su
actividad durante las décadas de
1930 y 1940, en plena Guerra
Civil y, posteriormente, como
símbolo del exilio, primero en
Francia y, posteriormente, en
Puerto Rico. El profesor de historia en la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) Josep Maria
Figueres, que tiene libros dedicados a Enric Prat de la Riba o Lluís
Companys, ha defendido que en
otras biografías sobre el compositor no se había incidido en estos años «desde una perspectiva
histórica y social».
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Principals
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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

L’art del gravat català

Obres de museu

Dalí. Les mil i una nits

1 volum

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

1 volum i llibre d’estudi
Salvador Dalí

DIRECCIÓ: Artur

Ramon

  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

Pau Casals
Música i compromís

Símbols del catalanisme

1 volum
AUTOR: Josep M. Figueres

DIRECCIÓ: Daniel

1 volum
Venteo

  exhaurit

Catalunya, nació d’Europa.
1714-2014
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

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

07

Llibres
d’artista

Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
De Taüll a Tàpies
Llibre de gran format i profusament il·lustrat
que mostra i explica les obres més destacades
del museu d’art més important de Catalunya.
Inclou més de 200 obres mestres de l’art, magníficament reproduïdes i comentades pels especialistes del Museu Nacional. Dirigit per Pepe
Serra, director del MNAC, i escrit per l’equip
d’experts del museu.

Pau Casals
Música i compromís
Llibre dedicat a Pau Casals, un dels noms més universals de la
cultura catalana. Volum monogràfic i singular, forma part de la
col·lecció “Història”.
Aquest llibre mostra que, a més de ser un virtuós innovador en la
interpretació del violoncel, un magnífic compositor i un director
d’orquestra reconegut internacionalment, Pau Casals és recordat
i admirat pel seu compromís amb les persones, amb la democràcia
i amb la defensa de la pau per a un món millor. Casals va ser el
primer “solista de violoncel”. La seva imatge va implícitament associada a l’instrument del violoncel. I és que en la història d’aquest
instrument cal parlar d’un abans i d’un després de Casals.
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Tàpies. Biografia d’un
compromís i litografies
d’Antoni Tàpies

INCLOU GRAVAT EMMARCAT
“Lletra O”
Mida: 56 x 76 cm / Gravat / Signat a mà / Tiratge de 75
Marc de fusta d’arç natural encerat

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 inèdits.

Mareperlers i ovaladors
Perejaume

Una obra d’art concebuda pel nostre gran poeta i artista Perejaume que ret
homenatge a l’art català i als seus grans artistes: Mir, Jujol, Miró, Gaudí i
Tàpies. A partir de la figura de l’oval, Perejaume descobreix les connexions
que hi ha entre l’obra de Jujol, Mir, Miró i Tàpies i aconsegueix agrupar en
un mateix llibre les obres d’uns artistes transcendentals en l’art català de
començaments del segle xx, artistes que amb la seva obra fan avançar l’art
des del realisme i la tradició ortodoxa cap a l’extraordinari camí de
l’experimentació i les avantguardes.
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