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Edició, educació i coneixement,  
els tres pilars del Grup
    
Mirada amb perspectiva, la història del Grup Enciclopèdia –que enguany fa 
57 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, que va arribar a 
250.000 llars.

Avui, 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 ins-
titució: 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’ex-
perimentació 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. Per això estem construint un gran grup 
editorial centrat en el coneixement, l’edició i l’educació i al servei de la cul-
tura del nostre país.   

L’any 2021 ens ha deixat grans moments que van en aquesta línia:

D’una banda, s’ha incorporat Viena Edicions com a nou segell editorial 
del Grup. Viena és una editorial fundada l’any 1991, amb un catàleg que in-
clou temàtiques molt diverses, de ficció i no-ficció, amb més de 1.900 obres. 

També hem estrenat la col·lecció Univers Art, amb edicions de llibreria 
dels llibres Miró i els poetes catalans i Pintura catalana d’avantguardes. 

Vull destacar, també, que hem fet realitat el somni de publicar poesia i ens 
hem estrenat ni més ni menys que amb el primer volum de la Poesia com-
pleta de Joan Brossa!  
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Hem presentat EntreDos Logístics, una gran aliança de la nostra distri-
buïdora Àgora amb Les Punxes per construir plegats un nou gran centre lo-
gístic editorial. Tindrà 25.000 m2 i entrarà en funcionament el setembre del 
2022. És una notícia molt important tant per al sector editorial com per al 
Grup.

I, finalment, durant el 2021 hem iniciat la nostra participació al projec-
te AINA, que serà clau per incorporar el català a l’entorn digital i per con-
tribuir a la presència del català en les aplicacions tecnològiques. El Grup 
Enciclopèdia hi participa aportant continguts del portal Enciclopèdia.cat i 
de Diccionaris de l’Enciclopèdia. D’entrada ja hem cedit 20.000 exemples 
dels diccionaris per al projecte Common Voice.

Aquestes són només algunes de les fites aconseguides durant el 2021. Ara 
enfoquem el 2022 amb molta força, des de les diferents àrees del Grup:   

 

 

Treballem amb l’objectiu de continuar amb la missió del Grup Enciclopèdia: 
projectar la llengua i la cultura catalanes, ara més que mai. El nostre 
compromís és clar i ferm: servei al país. I, en aquesta aventura, ens agrada-
rà molt que siguis al nostre costat.

Segells editorials, 
amb l’edició infantil, 
juvenil, literària i de 
pensament a través 
dels segells Univers,  
La Galera, Viena, 
Catedral, Bridge, 
:Rata_, Ediciones 
Invisibles i 
Enciclopèdia.    

obres de 
referència,  
amb els llibres  
d’art i d’artista,  
obres de bibliòfil i 
col·leccionista a 
través del segell 
Enciclopèdia Art.   

Educació, amb el segell 
text, des del qual es generen 
nous materials i continguts 
innovadors al servei de la millora 
del sistema educatiu català. També 
hi ha una aposta pel foment de la 
lectura, amb Lectura en Veu Alta i 
el seu certamen escolar, que el 
2022 tindrà un certamen  
paral·lel per a adults.   

Coneixement,  
amb una forta aposta 
per 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.    

Distribució 
comercial  
i logística,  
a través d’Àgora 
Serveis Logístics i 
el nou EntreDos 
Logístics. 
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Enciclopèdia.cat,  
el cercador de  
referència en català01
Enciclopèdia.cat és el portal del grup que 
ofereix informació de referència, actualitza-
da i de qualitat, de tipologia diversa: anuaris, 
atles, cronologies, estadístiques, diccionaris 
de la llengua, diccionaris bilingües, enciclo-
pèdies, grans obres temàtiques i articles de 
divulgació científica.
Tot aquest conjunt d’informació representa 
900.000 articles de 45 obres, d’àmbits te-
màtics 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, 
convenientment adaptades al format digital; 
algunes de les quals, com ara el Gran Dicci-
onari de la llengua catalana i la Gran enci-
clopèdia catalana, disposen d’una actualit-
zació permanent. 
Enciclopèdia.cat té com a precedents digitals 
directes els webs de dues obres cabdals de la 

cultura i la llengua catalanes: el Gran Diccio-
nari de la llengua catalana i la Gran enciclo-
pèdia catalana, que van veure la llum digital 
el 1997. Va ser la primera enciclopèdia univer-
sal en línia d’Europa i la segona del món. 
Atès el gran nombre d’obres i les diverses 
opcions de consulta, el cercador es conver-
teix en una eina indispensable per a una òp-
tima explotació de tota aquesta informació. 
Amb aquest projecte digital, el Grup Enciclo-
pèdia manté i consolida la seva posició com 
a font principal de referència en català i posa 
a disposició dels usuaris el conjunt de recur-
sos referencials que diversos segells del Grup 
han anat publicant al llarg de molts anys.
Durant el 2021 s’ha treballat en la millora 
tecnològica i de disseny dels continguts 
d’Enciclopèdia.cat, que es materialitzarà en 
la creació de dos portals totalment renovats 
(Enciclopèdia.cat i Diccionari.cat) que oferi-
ran una millor experiència al lector i que 
veuran la llum en començar l’any 2022.

900.000
articles

50.000
usuaris registrats

45
obres

Més de  

8.000.000
de pàgines vistes

 

2.600.000
usuaris únics



anuaris

Anuaris de l’Enciclopèdia

atles

Atles de la diversitat

Atles electoral de la Segona República a Catalunya

Atles de la presència catalana al món

Cronologia

Cronologia dels Països Catalans i del món

estadístiques

El món en xifres

diCCionaris de la llengua

Gran Diccionari de la llengua catalana

Conjugador català

Diccionari de sinònims Franquesa

diCCionaris bilingües

Diccionari català-castellà

Diccionari català-anglès

Diccionari català-francès

Diccionari català-alemany

Diccionari català-italià

Diccionari castellà-català

Diccionari anglès-català

Diccionari francès-català

Diccionari der aranés

enCiClopèdies

Gran enciclopèdia catalana

Enciclopèdia de l’esport català

Gran enciclopèdia de la música

Diccionari de la literatura catalana

Diccionari del cinema a Catalunya

Diccionari d’historiografia catalana

Diccionari dels partits polítics de Catalunya,  
segle xx

obres temàtiques

Enciclopèdia temàtica Proa

Aprendre a aprendre

Art de Catalunya

Del romà al romànic

Catalunya romànica

L’art gòtic a Catalunya

El Modernisme

Caixes i bancs de Catalunya

Fàbriques i empresaris

Història econòmica de la Catalunya 
contemporània

Tècnics i tecnologia en el desenvolupament  
de la Catalunya contemporània

Comarques de Catalunya

Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular  
de Catalunya

Història de la Generalitat de Catalunya  
i dels seus presidents

Història, política, societat i cultura  
dels Països Catalans

Lluís Companys, president de Catalunya

Llibre d’estil d’Enciclopèdia Catalana

Enciclopèdia de medicina i salut

Biosfera

Història natural dels Països Catalans

divulgaCió CientífiCa

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 pi-
oner de divulgació científica en línia 
per cobrir un espai gairebé inexistent 
de difusió del coneixement en llen-
gua catalana, amb la clara intenció 
de pal·liar la distància entre ciència 
i coneixement públic i donar a conèi-
xer al públic general les novetats, teo-
ries i opinions científiques actuals 
dels diversos camps de la ciència. Di-
vulcat va veure la llum el febrer del 
2018 i ofereix la consulta i la lectura 
de tots els articles en obert i gratuï-
tament, per satisfer al màxim els ob-
jectius del projecte.
Amb un llenguatge planer, Divulcat 
dona a conèixer les novetats i els co-
neixements científics de la mà dels 
experts més reconeguts de Catalu-

nya, el País Valencià i les Illes Bale-
ars. És una comunitat oberta en la 
qual participen investigadors i grups 
de recerca dels centres més rellevants 
dels Països Catalans i que volen com-
partir les seves investigacions, inquie-
tuds o activitats pel que fa al conei-
xement 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 periodi-
citat i el ritme que desitja. La pàgina 
d’inici de cada blog mostra tots els 
articles ordenats cronològicament, 
dels més recents als més antics, i ofe-
reix un espai de presentació del cien-
tífic o del grup de recerca –on consten 
el seu àmbit de treball, el currículum 
i altres dades d’interès per als usua-
ris.

Catàleg d’obres del projecte digital



XVII Certamen Nacional  
Infantil i Juvenil de  
Lectura en Veu Alta.
Certamen en confinament02

Entre els objectius de la Fundació Enciclo-
pèdia Catalana hi ha el foment de l’hàbit lec-
tor i la preservació i l’impuls de la llengua i la 
cultura catalanes. Per aquest motiu, l’any 
2004 va impulsar el Certamen Nacional In-
fantil 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 disset anys i, gràcies a la col·labo-
ració d’institucions i entitats que s’han anat 
sumant a la iniciativa, el Certamen ha cres-
cut en quantitat, però també en qualitat. 
L’edició del curs 2020-2021 del Certamen 

de Lectura en Veu Alta es va veure alterada 
per la pandèmia.
Les tres fases del Certamen, les 63 semifi-
nals, les 10 finals territorials i la festa final, 
s’han celebrat telemàticament. Els obse-
quis es van enviar als centres, que els van 
obrir en el moment que vam emetre la gala 
final, que va ser seguida en directe per cen-
tenars d’escoles i instituts. D’altra banda, a 
més a més dels 15 tallers per al professorat, 
hem produït vuit nous vídeos formatius en 
col·laboració amb Text, el segell educatiu del 
Grup.
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CURS
2018 
2019

1.009

CURS
2019 
2020

CURS
2020 
2021

1.083 800

CURS
2017 
2018

956

CURS
2016 
2017

910

CURS
2015 
2016

773

CURS
2014 
2015

667

CURS
2013 
2014

604

CURS
2012 
2013

385

CURS
2011 
2012

280

CURS
2009 
2010

207

CURS
2010 
2011

226

CURS
2008 
2009

160

CURS
2007 
2008

91

CURS
2006 
2007

48

CURS
2005 
2006

36

CURS
2004 
2005
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Evolució de les inscripcions dels centres educatius de primària  
i secundària de Catalunya al Certamen 2004/2020

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

527   
Grumets Vermells  
(CM de primària)

545  
Grumets Verds   
(CM de primària)

192   
timoners 
(aula d’acollida)

283  
Corsaris  
(1r i 2n d’ESO)

237   
tropa de Corsaris  
(3r i 4t d’ESO)

15 tallers    
telemàtics de lectura en veu  
alta, duts a terme a biblioteques 
d’arreu del territori

68.000
alumnes  
participants 

2.000
mestres  
de Primària I ESO implicats 

800
centres educatius  
inscrits



Premis literaris 
71a nit de Santa Llúcia
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59è premi  
Josep m.  
folCH i torres  
DE NOVEL·LES PER  
A NOIS I NOIES
Convocat per La Galera amb el 
patrocini de la Fundació 
Enciclopèdia Catalana.

  guanyadora 

  Carles  
Sala i Vila

 obra 

  Capità Lluc

 dotaCió 

 4.000 €

 ediCió de l’obra 

 La Galera

48è premi  
Joaquim ruyra  
DE NARRATIVA  
INFANTIL

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

  guanyador 

  El premi ha quedat  
desert en l’edició  
del 2021

 dotaCió 

 6.000 €

 ediCió de l’obra 

 La Galera



63è premi  
Carles riba  
DE POESIA

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

  guanyador 

 Antoni Vidal Ferrando

 obra 

  Si entra boira  
no tendré on anar

 dotaCió 

 3.000 €

 ediCió de l’obra 

 Edicions Proa

24è premi  
merCè rodoreda 
DE CONTES I 
NARRACIONS

Instituït per Òmnium Cultural i la 
Fundació Enciclopèdia Catalana.  

  guanyadora 

  Ricard  
Sunyol Estadella

 obra 
 Declaració d’invencions

 dotaCió 
 6.000 €

 ediCió de l’obra 

 Edicions Proa



Edicions
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Els Diccionaris de l’Enciclopèdia als 
portals Enciclopedia.cat i 
Diccionari.cat
Durant el 2021, 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 si-
nònims Franquesa, el Conjugador català i  
9 diccionaris bilingües, entre els quals hi ha 
els diccionaris català-anglès i anglès-català. 
D’altra banda, també hem treballat en el 
desenvolupament d’un nou portal dicciona-
ri.cat, totalment renovat, que publicarem a 
començament de l’any 2022.
 

actualització de la terminologia del 
Gran Diccionari de la llengua 
catalana
Hem continuat incorporant al Gran Diccio-
nari de la llengua catalana molta termino-
logia nova d’àmbits tan diversos com l’arqui-
tectura, l’art, la gastronomia, la comunicació 
i el màrqueting, l’economia, l’ensenyament, 
la informàtica, la indumentària, la medicina, 
etc. 
 
Quarta edició actualitzada del 
Diccionari manual de la llengua 
catalana
Continuant amb l’adaptació del nostre fons 
de diccionaris a les novetats ortogràfiques 
de l’Institut d’Estudis Catalans, hem publi-
cat la quarta edició del Diccionari manual 
de la llengua catalana, adreçat especialment 
a les etapes de secundària i batxillerat.
 
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 Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalu-
nya per actualitzar i difondre les dades del 
Diccionari enciclopèdic de medicina a través 
del portal demcat.cat.

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.



L’any 2021 l’hem de considerar un 
any de traspàs. La pandèmia ha con-
tinuat condicionant la nostra relació 
amb les escoles i, a més, aquest és 
l’any previ a l’arribada d’una nova re-
forma educativa. 
Ha estat un any d’una gran intensitat 
en la feina, però, en canvi, hem pu-
blicat pocs projectes nous. L’ocupa-
ció principal de l’equip editorial de 
Text, i d’una bona colla de proveïdors 
i col·laboradors, ha estat treballar en 
la digitalització de la nostra oferta de 
l’ESO, el batxillerat i els últims cur-
sos de primària. Gran part de l’esforç, 
en treball i en inversió, s’ha dedicat 
a crear nous projectes digitals i a bas-
tir la plataforma que permetrà cons-
truir-los i posar-los a l’abast de la co-
munitat educativa amb una sèrie de 
funcionalitats molt avançades.    
Es va decidir que el moment ideal per 
publicar aquesta nova oferta era l’any 
2022, en què arribarà a les escoles i 
instituts la LOMLOE, la reforma 
educativa, que ha d’obligar els do-

cents a ser receptius a l’hora de valo-
rar propostes editorials.
Les novetats que sí que s’han publi-
cat el 2021 són de dos tipus: s’ha pu-
blicat, en paper, una col·lecció de 20 
manuals de consulta per a l’educa-
ció primària. Són llibres d’informa-
ció de les àrees de llengua catalana i 
castellana, medi natural, medi social 
i matemàtiques que han de comple-
mentar la nostra oferta en aquesta 
etapa. En paper també, s’ha fet un 
nou llançament dels quaderns d’estiu 
Prepara... de llengua catalana i ma-
temàtiques, que han incorporat, com 
a novetat, un codi d’accés a una app 
amb activitats i jocs interactius. 
D’altra banda, hem d’esmentar el 
gran esforç que s’ha fet per continu-
ar ampliant el material de suport als 
docents i als estudiants usuaris dels 
projectes Itineraris i Tot Tallers, un 
material que s’ofereix a través de 
l’àrea d’educadors, l’espai del nostre 
web restringit a clients. Així, s’han 
anat penjant nous recursos com unes 

orientacions i activitats per atendre 
la diversitat d’alumnes que hi ha a les 
aules i també un paquet de més d’un 
miler d’activitats sistemàtiques i de 
consolidació de llengua catalana, 
llengua castellana i matemàtiques 
que hem batejat amb el nom de «Text 
practica». Les activitats es presenten 
en dos formats: PDF imprimible o 
digitals interactives.
El 2021 també és l’any en què s’ha 
venut a l’editorial Edebé el projecte 
Itineraris perquè en puguin vendre 
una versió adaptada al mercat espa-
nyol a partir del 2022.
Un any més, hem donat continuïtat 
al servei que oferim a través del nos-
tre 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...»).

Publicacions escolars
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 198 novetats

Amb la nova direcció de Pema Maymó, el 
segell ha crescut en títols i noves sèries per 
a nens i nenes, en català i castellà. Hem se-
guit amb els nostres llibres més venuts, com 
Elvis Riboldi, i hem recuperat grans clàssics 
de tots els temps, adaptats i il·lustrats per a 
infants, com El llibre de la jungla, Els tres 
mosqueters o L’illa del tresor. Per la campa-
nya de Sant Jordi, vam tornar a comptar 
amb una de les il·lustradores més emblemà-
tiques de la casa, Roser Calafell, amb qui 
vam crear un llibre de gran format i en car-
tró per a infants a partir de dos anys: El gran 
llibre de Sant Jordi. També de cartró i amb 
la voluntat d’acostar els més petits a la lec-
tura van aparèixer alguns dels nostres clàs-
sics, com El gegant del pi, La llebre i la tor-
tuga, La princesa i el pèsol o El soldadet de 
plom. Un altre dels llibres destacats de Sant 
Jordi va ser La família dels Súpers. La his-
tòria és el comiat d’aquesta colla televisiva 
amb personatges tan estimats com en Fluski, 
la Nenúfar o la Matoll, que han seguit milers 
de nens i nenes catalans des del 2006. 
El mes de març vam llançar una nova sèrie, 
Aqua Marina, amb dos títols, que han tingut 
un fort ressò i que van estar molt presents a 
les llibreries. Una altra de les nostres sèries 
d’èxit ha estat El vampir Vladimir, protago-

nitzada per un nen vampir que es fa vegeta-
rià i vol prendre el sol. I Carlota pastanaga, 
les aventures d’una nena inconformista cre-
ades per Jordi Fenosa. Per als més petits, el 
setembre vam iniciar una col·lecció de llibres 
per treballar els hàbits i les emocions, pro-
tagonitzats pel Martí. I, per conscienciar de 
la necessitat de cuidar el nostre entorn i els 
animals que habiten el planeta, hem publicat 
Et necessitem, de José Luis Gallego, i La ciu-
tat que més m’estimo, de Laia Berloso. 
En la línia de la sèrie Mortina, que ha tingut 
molt d’èxit entre els nens i les nenes, hem 
publicat Puffy&Brunilda, de la mateixa au-
tora, la italiana Barbara Cantini. De tornada 
de les vacances d’estiu, Pilarín Bayés ens va 
regalar 1.000 motius per viure, per celebrar 
el miler de títols que ha publicat una de les 
il·lustradores catalanes més estimades. D’al-
tra banda, l’activista afganesa Nadia Ghulam 
ens va a donar a conèixer el seu món d’in-
fantesa en un conte bellíssim, il·lustrat per 
Mariona Brunet.
El 2021, per tal d’estimular la qualitat en la 
producció d’obres de narració en llengua ca-
talana per a primers lectors, La Galera, amb 
el patrocini de la Fundació Enciclopèdia Ca-
talana, va convocar el premi Emili Teixidor, 
que va guanyar Anna Fité amb El concert 
més animal. I, com altres anys, i ja en fa 
molts, La Galera va publicar el premi Josep 
M. Folch i Torres de literatura infantil, un 
dels més prestigiosos de la literatura catala-
na, que va guanyar Tina Vallès, amb Els pòs-
tits del senyor Nohisoc, i el premi Joaquim 
Ruyra de literatura juvenil, Les esferes del 
temps, de Rubèn Montañá.

Infantil i juvenil

El 2021 ha estat un any de consolidació del nostre projecte editorial amb la incorporació de Viena. 

Hem reforçat el segell Univers amb autors com Sílvia Soler, en el qual també hem iniciat noves 

col·leccions i hem apostat per una nova línia de llibres d’art amb Univers Art. El nostre segell en 

castellà, Catedral, ha seguit la mateixa evolució i s’ha posicionat a les llibreries com un referent de 

bones traduccions tant de clàssics com d’autors internacionals actuals. A La Galera, vaixell almirall 

de la casa, hem creat noves sèries i n’hem consolidat d’altres que ja funcionaven. Bridge ha seguit 

creixent amb la voluntat d’especialitzar-se en el còmic, mentre que hem treballat per fer de :Rata_ 

un segell trencador, amb noves veus i amb textos d’autors catalans difícils de trobar. 

Segells literaris



Aquest any Univers ha tingut un dels 
seus títols entre els cinc més venuts 
durant més de 20 setmanes a totes 
les llistes. La incorporació de Sílvia 
Soler a la nòmina d’autors d’Univers 
ha estat tot un èxit de crítica i públic. 
Nosaltres, després va ser un dels lli-
bres més venuts de la Setmana del 
Llibre en Català i la novel·la ha anat 
guanyant lectors al llarg d’aquests 
darrers mesos. Pijos, de Marc Giró, 
també ha estat un dels llibres més ve-
nuts a les llistes. L’historiador de 
l’art, periodista i director del progra-
ma «Vostè primer» de RAC1 ens ha 
demostrat que hi ha un món paral·lel 
al nostre, el dels pijos, i ens explica 
qui són, com són i què fan amb molt 
d’humor i mala bava. En la mateixa 
línia irreverent hem publicat en ca-
talà i castellà Si et cases, no em con-
vidis, de l’actor i escriptor Bruno Oro, 
que ens ha fet riure amb la història 
d’un casament de categoria que no 
acaba com esperàvem. 
L’artista Paula Bonet també ha con-
fiat en Univers per publicar la seva 
primera novel·la: L’anguila, un llibre 
en què es despulla i ens explica qui 
és, però, sobretot, per què és. També 
ha confiat en Univers i Catedral Na-
tàlia Romaní, una nova veu que en la 
seva primera novel·la demostra un 
gran talent amb una història que po-

dria haver signat un dels grans autors 
de la literatura europea contemporà-
nia. La novel·la també ha aconseguit 
la complicitat de desenes de llibre-
ters que l’han recomanat.
Entre els autors internacionals que 
hem publicat a Univers hi ha un dels 
més venuts arreu: Douglas Kennedy, 
autor d’A la recerca de la felicitat, el 
seu llibre més conegut, i Isabelle a la 
tarda. De narrativa estrangera hem 
donat a conèixer als lectors gràcies al 
nostre Editor Convidat, Jordi Puntí, 
Samantha Hunt i la seva novel·la La 
invenció de tota la resta, una ficció 
dels últims mesos del genial Tesla. 
També hem recuperat El lector, de 
Bernhard Shchlink, el mític llibre que 
el director de cinema Stephen Daldry 
va portar a la gran pantalla amb Ka te 
Winslet, David Kross i Ralph Fien-
nes.
La nostra col·lecció «Noir», en cata-
là i castellà, també s’ha consolidat 
amb autors com Alan Parks, de qui 
hem publicat la seva segona novel·la, 
Fills de febrer. Parks és un dels autors 
escocesos de novel·la negra més in-
teressants del moment i el seu per-
sonatge, l’inspector MacCoy, ha calat 
entre els lectors d’aquest gènere. De 
fet, Parks ha estat convidat per la BC-
Negra per cadascuna de les seves no-
vel·les. Tampoc ens volem oblidar del 

talent local i per això Univers ha pu-
blicat a la col·lecció «Noir» el segon 
volum de les aventures de Magda 
Ventura, creades per Jordi Sierra i 
Fabra, l’autor català més prolífic i 
amb milions de llibres venuts a tot el 
món. Hem completat la «Noir» amb 
títols a Univers i Catedral com A mit-
jans d’agost, de Luca Ventura,  o En 
la foscor de l’hivern, de Tim Winton.
A la col·lecció «Vides», hi hem publi-
cat Molt a prop del final, de Diana 
Athill, un commovedor relat del final 
de la vida d’aquesta immensa editora 
britànica; Basta, les memòries del 
futbolista Marco Van Basten; L’home 
més feliç del món, d’Eddie Jaku, un 
home que, als seus noranta anys, ens 
explica la seva experiència als camps 
d’extermini nazis, i Una educació, de 
Miquel Berga. 
Entre els clàssics hem incorporat al 
catàleg un altre dels grans autors i 
pensadors europeus, Stefan Zweig, 
amb Viatges; una nova edició de Crò-
nica d’una ciutat, de Pandelís Preve-
lakis, traduïda al català per Eusebi 
Ayensa, i el darrer llibre escrit per 
Maurice Leblanc, L’últim amor d’Ar-
sène Lupin, arran de l’èxit de la sèrie 
de Netflix que ha posat el mític lladre 
de guant blanc a la ment de tothom. 
En no-ficció, un dels èxits de la tar-
dor ha estat El petó del capità Kirk, 

Ficció i no-ficció

 42 novetats  24 novetats
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Hem ampliat el nostre 
catàleg amb una fan-
tàstica col·lecció que 
ha fet forat al sector, 
«Club Victòria», la 
qual  ens ha permès re-
cuperar o editar per 
primera vegada grans 

clàssics de la literatura anglesa com Seny i sen-
timent, Una habitació amb vistes,  Agnes Grey 
o  Mansfield Park. Els «Petits Plaers» han se-
guit consolidant-se, enganxant nous lectors, 
amb títols que han estat èxits de vendes, com 
Musclos per sopar, Una vil·la a Florència o 
Sang calenta. El «Cercle de Viena», una de les 
col·leccions més prestigioses de clàssics del se-
gle xx del sector editorial català, ha seguit la 
seva tasca recuperant grans clàssics, com Re-
torn a Brideshead o Lluny de l’Àfrica, o publi-
cant-ne d’inèdits, com Tomàquets verds fregits.

 4 novetats

El 2021 ha estat un any de 
consolidació per als «Pe-
que  ños Placeres», amb 
l’edició de llibres com La 
infeliz de Turguénev, el 
gran èxit Una villa en Flo-
rencia de Maugham o Re-
lato de un desconocido de 
Chéjov, sempre amb noves 
traduccions i uns dissenys 
molt cuidats. També hem 
editat El arte del mosaico 
hidráu lico de Jordi Grisset, a tot color i amb 
catàlegs originals, i La mejor cocina de Me-
norca de Josep i Damià Borràs, amb els mí-
tics plats de l’Hotel Sevilla o del Restaurant 
Rocamar.

de la periodista i crítica de televisió Mònica 
Planas. Amb 80 històries sobre la televisió, 
Planas fa una anàlisi sociològica de com ha 
canviat la societat gràcies a la petita pantalla, 
amb moments mítics que ens han fet créixer 
o altres de vergonyosos que ens mostren que, 
de vegades, donem massa importància a les 
aparences o a la banalitat. També en no-fic-
ció hem publicat Quan cridem els nostres 
noms, d’Alba Alfageme, una invitació a rei-
vindicar-nos i a denunciar el patriarcat i la 
violència de gènere.
La col·lecció «La joie de vivre» ens ha donat 
moltes alegries aquest 2021 amb el llibre 
d’Albert Om, El dia que vaig marxar, que va 
estar entre els més venuts durant setmanes, 
com ja hi havia estat un dels títols anteriors, 
Mar d’estiu, de Rafel Nadal. També hi hem 
publicat Moments d’inadvertida felicitat, de 
Francesco Piccolo, i Amanecer en el Giani-
colo, d’Arturo San Agustín. 

Aquest 2021 ha estat el del naixement d’Uni-
vers Art, un nou projecte ambiciós del Grup 
Enciclopèdia que vol acostar els artistes ca-
talans al gran públic. Sota la direcció de Joan 
Ricart, el mes d’octubre es van publicar els 
dos primers títols: Miró i els poetes catalans, 
de Vicenç Altaió, i Pintura catalana d’avant-
guardes, de Joan M. Minguet, dos llibres que 
han tingut una gran acceptació entre el pú-
blic i que van reunir més d’un centenar de 
persones a la presentació a la Fundació Tà-
pies de Barcelona. 
La tardor també va ser el moment d’incorpo-
rar la poesia al catàleg d’Univers. I, en aquest 
cas, el repte ha estat enorme perquè el segell 
s’ha proposat publicar la Poesia completa de 
Joan Brossa. Editada per Glòria Bordons, a 
la tardor vam publicar el primer dels tres vo-
lums que vol reunir tota la poesia d’aquest 
geni català, de vegades incomprès. Una tasca 
ingent, però necessària. 

 5 novetats



 4 novetats (5 en català i 3 en castellà)  

 8 novetats (4 en català i 4 en castellà)  

El segell més literari i experimental del 
Grup Enciclopèdia va estrenar l’any 
amb Lanny, de Max Porter, editor an-
glès 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, 

Un dels llibres estrella de Bridge ha 
estat Com abans de tot, amb textos 
d’Eva Piquer i il·lustracions d’Eva Ar-
misén. Entre els autors internacionals 
tenim el còmic de Cassandra Calin, 
Avui he sortit de casa, i Hello mum, 

l’autora del best-seller de Rata La vege-
tariana, 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 tí-
tols durant els mesos de maig i juny.

de Polly Dumbar. A més, aquest 2021 
hem publicat un nou volum d’un dels 
grans èxits del segell: Sarah’s Scrib-
bles, creat per Sarah Andersen, de qui 
ja hem publicat els tres anteriors tí-
tols.   

Com els darrers dos anys, Enciclopèdia ha publicat el premi Sant Jordi, d’Òm-
nium Cultural. El premiat en aquesta edició fa ser Víctor Garcia Tur, amb la 
novel·la L’aigua que vols, que s’ha presentat a una setantena de seus territori-
als d’Òmnium. El gener va aparèixer un altre llibre d’aquest segell: Filla de l’1 
d’octubre, de Laura Borràs, actual presidenta del Parlament de Catalunya; i 
l’abril el llibre Pinzellades de llibertat, amb textos de diversos autors. A més, 
com en altres edicions, a la tardor vam publicar el llibre de la Marató de TV3, 
que el 2021 complia 30 anys. Finalment, vam publicar Una nova cultura per 
al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat 
(1975-1977), de Mariona Lladonosa Latorre i Manuel Lladonosa Vall-llebrera, 
que ofereix una anàlisi aprofundida d’un moviment transversal nascut de la 
societat civil primordial per al batec dels Països Catalans: el Congrés de Cul-
tura Catalana (1975-1977).   

 6 novetats
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L’art del gravat català

Aquesta obra, que de vegades ha anat acom-
panyada d’una litografia de Joan Miró o d’un 
gravat de Jaume Plensa, s’emmarca en la sè-
rie de les grans obres de referència d’Enciclo-
pèdia 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 irrup-
ció de la impressió digital.
El llibre consta de 6 capítols ordenats crono-
lògicament que incorporen, al final de cadas-

cun, una galeria d’imatges on es reproduei-
xen, a tota pàgina i amb 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 bi-
bliò fil amb la màxima comoditat i especta-
cularitat.

Grans obres



Suite de sis gravats de Jaume plensa, 
edició ‘L’Hotel parís’

Gravats basats en poemes de Vicent Andrés Estellés. Edi-
ció de 50 exemplars de cada gravat, signats i numerats a 
mà de l’1 al 50 per Jaume Plensa en paper de 300 g, fet a 
mà amb fibres de cotó i abacà. Es tracta d’una edició ex-
clusiva de Jaume Plensa per a Enciclopèdia Art i Enciclo-
pèdia Art Books.



06

18

05 Estructura empresarial
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4 d’abril de 2021 – Peça sobre “L’art del gravat català” a cada butlletí horari des 
de les 9h a les 16h  
 
Durada: 2 minuts, 34 segons   
 
https://www.dropbox.com/s/37bpgt752c4j6uw/Pe%C3%A7a%20L%27Art%20del%20Gravat%
20Catal%C3%A0%20a%20Catalunya%20Informaci%C3%B3.m4a?dl=0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel i Mariona Lladonosa 
reivindiquen en un assaig el   
Congrés de Cultura Catalana
L’esdeveniment va fer durant 2 anys un “estat de 
la qüestió” en 25 àmbits a tots els Països Catalans
L’historiador Manuel 
Lladonosa i la seva filla, 
la politòloga i sociòloga 
Mariona Lladonosa han 
publicat el llibre ‘Una nova 
cultura per al poble. El 
Congrés de Cultura Catalana 
i la modernització de la 
catalanitat (1975-1977).

Lleida
A. MEGÍAS GIL
Es tracta d’un assaig sobre un es-
deveniment clau en el desenvolu-
pament de la cultura catalana en 
aquella època de finals del fran-
quisme i inicis de la transició, que 
es va dur a terme durant més de 
dos anys i en tot l’espai dels Paï-
sos Catalans. Proposat pel Col·le-
gi d’Advocats de Barcelona el 
gener del 1975, explica Manuel, 
arran de les reivindicacions d’al-
guns pares que volien que s’en-
senyés el català en horari lectiu a 
les escoles, “el que havia de durar 
alguns dies i tenia com a eix prin-
cipal la llengua” va tenir una gran 
rebuda, que va ampliar el movi-
ment i va provocar “una gran mo-
bilització popular i també d’ex-
perts i investigadors”, que va fer 
que s’anés ampliant el moviment, 
fins al punt de convertir-se en un 
“congrés de congressos”, on es va 
fer un gran “estat de la qüestió” 
de la situació dels Països Catalans 

FOTO: L.M. / Lleida, Balaguer, les Borges Blanques o la Seu d’Urgell van acollir actes del ‘Congrés’

en 25 àmbits, des de literatura, 
economia, agricultura, música o 
sanitat i que buscava “un projec-
te de futur”. I va durar dos anys, 
fins que “es considera que els tre-
balls que s’han fet s’han d’oferir a 
les institucions perquè els puguin 
utilitzar”. A les terres de Ponent i 
del Pirineu també van sumar-se 

ràpidament a la mobilització i ja 
amb març de 1975 hi havia mol-
tes entitats adherides. A més, 
van celebrar-se diversos actes 
d’importància, com l’assemblea 
d’ordenació territorial a la Seu 
d’Urgell, l’acte final de l’àmbit de 
la història a Balaguer o l’acte fi-
nal de l’agricultura a Lleida. Així, 

Manuel Lladonosa reivindica en 
aquest llibre escrit amb la seva fi-
lla aquest Congrés que potser no 
té el reconeixement que mereix i  
conclou que “va ser una experièn-
cia, extraordinària, unitària, amb 
gent de moltes tendències; va ser 
una mica el que feia en el terreny 
polític l’Assemblea de Catalunya”.
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L’activista trans 
Judith Juanhuix 
presenta a Lleida   
el llibre ‘Una dona’

El Centre d’Estudis 
del Segrià celebra 
una nova jornada   
a Llardecans

Visita guiada amb 
les comissàries 
de la 12a Biennal 
Leandre Cristòfol

La sala Jaume Magre de la re-
gidoria d’Educació acollirà dis-
sabte (12.00 hores ) la presen-
tació del llibre Una dona (Ara 
Llibres), de la doctora en física 
i activista trans Judith Juanhuix, 
que explica la seva trajectòria 
vital, plena d’entrebancs i de 
reptes per mostrar-se al món 
tal com és: una dona que lluita 
contra els estigmes instal·lats 
en la nostra societat.

La sala de plens de l’ajuntament 
de Llardecans acollirà aquest 
dissabte (de 9.00 a 14.00 hores 
i de 16.00 a 19.30) d’unes no-
ves Jornades d’Estudis del Se-
grià, en què es presentaran, a 
càrrec dels autors, un total de 
23 treballs relacionats amb al-
gun municipi del Segrià o amb 
el conjunt de la comarca admi-
nistrativa.

El proper dissabte 27 de no-
vembre, el Centre d’Art La Pa-
nera ofereix una visita guiada 
amb les comissàries de l’expo-
sició de la 12a Biennal Leandre 
Cristòfol: Cèlia del Diego, Sole-
dad Gutiérrez i Alexandra Lau-
do. La Biennal, que se celebra 
des del 1997 a Lleida, mostra 
els treballs d’una desena d’ar-
tistes contemporanis.
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Cultura
MEMÒRIA HISTÒRICA

El 1975 hi havia 
una millor 

comprensió del fet 
nacional català

Mariona i Manuel Lladonosa reivindiquen el llegat  
del Congrés de Cultura Catalana celebrat fa 46 anys

Entre els anys 1975 i 1977 es va cele-
brar el Congrés de Cultura Catalana, 
que va proposar noves formes d’ima-
ginar la catalanitat. “Va ser un episo-
di clau, però ha quedat força oblidat 
en les cròniques de la Transició”, diu 
Mariona Lladonosa, que firma amb 
el seu pare, Manuel Lladonosa, Una 
nova cultura per al poble. El Congrés 
de Cultura Catalana i la modernitza-
ció de la catalanitat (1975-1977) (En-
ciclopèdia Catalana). L’historiador 
i la sociòloga i politòloga expliquen 
com es va gestar, què va significar i 
el llegat d’un congrés que va implicar 
les forces polítiques, entitats, associ-
acions, sindicats, col·legis professi-
onals… No va ser el primer congrés: 
entre els anys 1961 i 1964 se’n va ce-
lebrar un altre de clandestí, però no 
se’n van publicar les conclusions.  

Les jornades del 1975 van co-
mençar quan Franco encara no era 
mort i van acabar pocs dies després 
de les primeres eleccions democrà-
tiques. El detonant va ser la reivin-
dicació d’uns pares de Cornellà de 
Llobregat que volien que els seus 
fills aprenguessin català a l’escola i 
van rebre un no com a resposta. La 
família es va adreçar al Col·legi 
d’Advocats per demanar ajuda i el 
seu secretari, Josep Maria Pi-Su-
nyer, va proposar un congrés de de-
fensa de la cultura catalana. 

Un altre fet que va contribuir a 
sumar moltes més adhesions va ser 
la negativa de 19 regidors de l’ajun-
tament franquista de Barcelona a 
destinar 100 milions de pessetes a 
l’ensenyament del català a les esco-
les. “L’atmosfera era molt diferent 
de la d’ara, hi havia més receptivitat 
i més comprensió del fet nacional 
català a la resta de l’estat espanyol”, 
diu Manuel Lladonosa. Tots com-
partien un element comú, l’anti-
franquisme, i el català estava en el 
punt de mira de Franco.  

L’1 de desembre del 1976, el Con-
grés es va presentar oficialment a Ma-
drid: a la taula hi havia la bandera ca-
talana, i els autors destaquen que el 
públic va aplaudir amb entusiasme i 
va llançar algun “Visca Catalunya!”. 
De fet, participants del Congrés de 
Cultura Catalana van acabar formant 
part del govern de Felipe González. 

“El Congrés va ser una gran anà-
lisi de l’estat de la qüestió, en termes 
de passat, present i sobretot futur; 
es van abandonar els elements més 
nostàlgics i resistencialistes per mi-
rar cap endavant, proposar i cons-
truir un nou model”, diu Mariona 
Lladonosa. El 1939, amb la victòria 
dels militars colpistes, hi havia ha-
gut una ruptura total i la dictadura 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

havia intentat eliminar brutalment 
tant la cultura catalana com altres 
moviments que no encaixaven en la 
idea que Franco tenia d’Espanya. El 
Congrés va posar sobre la taula el fe-
minisme, l’ecologisme, els referents 
de la Mancomunitat i la II Repúbli-
ca... “Tenia una gran vocació popular, 
volia incloure tothom, el fet migra-
tori travessa totalment el Congrés”, 
detalla Mariona Lladonosa. 

No va ser un esdeveniment me-
nor: hi va haver 15.000 adhesions 
personals; 24 àmbits de treball, que 
incloïen des de l’organització territo-
rial fins a la qüestió nuclear, passant 
per l’oficialitat o cooficialitat de la 
llengua catalana, la indústria, la re-
cerca o l’agricultura; 1.400 entitats, 
12.000 congressistes, 63 ajunta-
ments i 29 col·legis professionals. 
“Un dels grans encerts del Congrés 
va ser la mirada àmplia, hi va haver 
una gran obertura cap a altres lluites 
sociopolítiques, es plantejava una 
construcció nacional i una identitat 
des de múltiples llocs de pensament”, 
afirma Mariona Lladonosa. 

Hi havia també una reivindicació 
dels Països Catalans: “En aquell mo-
ment es confiava que hi hauria una 
estructura més forta”, diu Manuel 
Lladonosa. Les esquerres, tal com en 
aquell moment s’entenien les es-
querres, van tenir un pes important. 
“Es reivindicava la lluita contra la 
despossessió en tots els àmbits i de 
les formes de dominació. Hi havia 
una concepció integral de la salut, un 

millor equilibri territorial, la descon-
gestió de Barcelona... Era tot força 
idealista –explica Mariona Lladono-
sa–. El discurs i el model que es pro-
posaven eren força diferents del mo-
del convergent [les primeres elecci-
ons democràtiques les va guanyar 
CiU, que va governar des del 1980 
fins al 2003] però el govern català es 
va formar amb alguns dels noms que 
van formar part del Congrés”. 

Del llegat d’aquell Congrés en 
queden algunes entitats i associa-
cions, com el Servei per a la Protec-
ció del Patrimoni Arquitectònic ca-
talà i l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana. Manuel Llado-
nosa creu que ara seria el moment 
de plantejar-ne un altre, de Con-
grés, i posar sobre la taula els grans 
debats sobre el fet català. 

El Congrés del 1975 tenia vocació 
inclusiva i va tractar molts temes, 
però també en va oblidar d’altres. 
“El gran tema oblidat va ser el gène-
re. Sorprèn perquè el maig del 1976 
hi havia hagut les Primeres Jorna-
des de la Dona, però no es va abor-
dar prou aquesta qüestió, fins i tot la 
participació de les dones va ser molt 
limitada; la fotografia de clausura 
mostra un escenari ple d’homes”, 
lamenta Mariona Lladonosa.e

01. Imatge de la cloenda del Congrés el 1977. JAUME I ANTON MUNS  

02. Mariona Lladonosa amb el seu pare, Manuel Lladonosa. DANI DE LA CALLE

L’origen  
El detonant del Congrés va ser 
la impossibilitat d’aprendre 
català en una escola

La reivindicació 
En aquell moment es lluitava 
contra la despossessió en tots 
els àmibts i formes
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29 de gener de 2021 – Entrevista a l’Artur Ramon al programa de Marc Giró 
Vostè Primer de RAC1.  
 
Durada: Des del 31:58 al 43:10 
Total: 11minuts, 8 segons  
 
 
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9667de60-94ed-4993-acd7-
cf19112ad9c6?program=voste-primer&section=HOUR 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
28 de gener de 2021 – Conversa amb l’Artur Ramon a la seva secció setmanal 
sobre art a Aquí, amb Josep Cuní de SER Catalunya 
 
Durada: Des del 21:34 al 25:10  
Total: 3 minuts, 36 segons  
 
 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_aqui_ambjosepcuni_20210128_110000_120000/ 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
3 d’abril de 2021 – Programa monogràfic sobre “L’Art del gravat català” al 
programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio.   
 
Durada: 1h 13 minuts, 12 segons  
 
 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/ciutat-maragda/lart-del-gravat-
catala/audio/1097526/ 
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L’art del gravat català

recull de premsa 

Pau Casals 
Música i compromís

recull de premsa 

Nosaltres després

recull de premsa 

El Congrés de 
Cultura Catalana i la 
modernització de la 
catalanitat (1975-1977)

 

 
 
 
22 de novembre de 2021 – Entrevista a Josep Maria Figueres: “Era difícil no estimar 
Pau Casals. I el president Companys emocionava”.    
 
 
https://www.ara.cat/societat/antoni-bassas-entrevista-historiador-josep-maria-
figueres-pau-casals-companys_129_3032137.html 
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Cultura per
l’Afganistan

L’APUNT recorda que, en l’anterior mandat dels talibans, qual-
sevol expressió artística era susceptible de ser censu-
rada (en el millor dels casos) o castigada amb penes
de presó o mort, i demana el “reconeixement de refu-
giades polítiques” de les artistes en perill pels talibans.
La cultura, a l’Afganistan i a tot el món, no hauria de
perdre mai la seva condició de dret fonamental.Guillem Vidal

Només cal llegir les declaracions, ahir, de Zabihulà Mu-
jahid, un dels portaveus dels talibans, en què adverteix
que la música, a l’Afganistan, estarà prohibida per en-
tendre que l’assalt al poder dels insurgents és, també,
i sobretot, un atac a la cultura. A Catalunya, centenars
de representants de l’àmbit cultural van donar a co-
nèixer ahir un moviment, Cultura per l’Afganistan, que

bil) a les protestes dels ar-
milles grogues i l’ascens
del populisme en un país
que ja no creu en la seva
Marianne. La resta d’ex-
posicions, exceptuant el
repòs que ofereixen els ha-
bituals reportatges de na-
tura (llops i balenes,
aquest any), enfronten
l’espectador a una tristesa
del món davant la qual ha
de fer esforços degradants
per distingir les ruïnes de
Síria de les de Gaza, els
nens desvalguts de la regió
etíop del Tigre dels que fu-
gen de l’incendi del camp
de refugiats de Moria o
dels que fan classe en una
escola devastada al Iemen.
I els milers de desplaçats,
d’on són? De Síria, d’Etiò-
pia, d’Armènia, de Txetxè-
nia, de Bangla Desh? A
l’editorial de la 33a edició,
el director del Visa, Jean-
François Leroy, sosté que
enmig de la crisi econòmi-
ca i sanitària, encara hi ha
diaris i agències que, mal-
grat les dificultats, conti-
nuen enviant els seus re-
porters a treballar sobre el

terreny per garantir “una
informació veraç i fiable”, i
que la seva mirada és més
necessària que mai en
temps de “nous obscuran-
tismes, en què la indigna-
ció fa estralls i en què som
alhora actors i víctimes
d’una desinformació an-
goixant”. Aquest punt de
vista, que no costa gens de
subscriure, continua sent
el d’Occident, si tots els
desterrats ens semblen
fills d’una misèria i un hor-
ror indistingibles, si els
emigrants que el canvi cli-
màtic ha expulsat de Ban-
gla Desh són tan anònims
com el nen que un refugiat
trasllada dins d’una male-
ta fugint de Ghuta. Anar a
veure les exposicions del
Convent dels Mínims, i les
projeccions que tornen al
Campo Santo, i fer atenció
als rostres potser és una
de les millors cures contra
una indiferència narcotit-
zant. Això sí, aquest any
caldrà acreditar passaport
covid, PCR o test d’antí-
gens negatiu d’almenys 72
hores abans. ■

Sílvia Soler i Guasch (Fi-
gueres, 1961) es defineix
com a periodista i escrip-
tora de novel·les, algunes
de les quals han aconse-
guit un bon suport popu-
lar. Des de fa trenta anys
publica les seves històries
basades en les relacions
humanes. Després de su-
perar una greu malaltia
publica Nosaltres, des-
prés a Univers. Parlem
amb la Sílvia d’alguns as-
pectes de l’obra, que com-
bina l’amor i els equívocs
existencials dins una tra-
ma amb un quartet de per-
sonatges ben dibuixats i
situacions sorprenents:
“Busco això perquè em
considero una escriptora
autodidacta i intuïtiva.
Soc conscient que em por-
ta problemes perquè no
planifico massa, però, per
contra, fa que les històries
sorgeixin de manera natu-
ral. La barreja de diàlegs i
descripcions resulta intuï-
tiva. Els diàlegs se’m do-
nen bé i en les descrip-
cions porto el fre de mà po-
sat perquè tinc tendència
a anar-me’n per aquí, però
en la novel·la preferia cen-
trar-me en els personat-
ges.” Tal com expliquen
els responsables de l’edito-
rial, la novel·la ens propo-
sa conjugar el verb recon-
ciliar-se. Amb els que esti-
mem, amb els que ens han
fet mal, amb el nostre pas-
sat, amb la vida: “Aquesta
història és circular. S’aca-
ba allà on va començar.
Tot i així, tot i que és rodo-
na, podríem dir que té qua-
tre vèrtexs. Potser per ai-
xò, en alguns moments,
s’escenificarà en un qua-
drilàter.”

Insisteixo en aquesta
estructura i Soler Guasch
m’explica que és el que
més li interessa com a per-
sona, com a lectora i com a
escriptora: “No hi ha res al
món que m’interessi tant
com les històries que ex-
plica la gent. La família és
un univers que et permet
parlar de tot, i l’amistat és
la família que tries. El que
busco són les relacions ín-
times, l’amor, el desamor,
la frustració, l’enveja i
l’abandonament. Són els
elements que més m’a-
treuen.” La Sílvia ha plan-
tejat Nosaltres, després
des de la infantesa que
condiciona els personat-
ges: “Les infàncies segui-
des dels quatre són l’ar-
rencada i el motor de la no-
vel·la perquè les coses que
ens passen de més petits
són les que ens afectaran
durant tota la vida.”

Nosaltres, després és
una història coral amb

quatre protagonistes, dos
homes i dues dones. Un re-
lat que ens porta del pre-
sent d’una nit de juliol a
l’Empordà al passat dels
quatre quan eren nens i ja
de joves, quan comencen a
formar una família.
“Anem seguint les seves
vides mentre aquesta
amistat evoluciona i es
consolida fins que arriba
un punt que han de fer
front a un daltabaix i veu-
rem com cadascun d’ells
s’hi enfronta i es recons-
trueix amb el temps”, sin-
tetitza Sílvia Soler. Els
quatre personatges ac-
tuen gairebé per oposició:
“La Marta i la Rita són ínti-
mes amigues i són dues
dones molt diferents. La
Rita és vital, exuberant,
vesteix amb colors llam-
pants, és actriu i li agrada
ser el centre d’atenció. La
Marta és més discreta, di-
rigeix una acadèmia de
dansa, és responsable, filla

única i educada en una fa-
mília convencional. En
Jim és fill d’un pescador
empordanès i d’una turis-
ta americana, ha crescut
en un ambient de llibertat,
de cert caos. I en Guillem
és un home molt fet a si
mateix perquè ha crescut
en una família amb un con-
flicte, és un home enèrgic
que té les coses clares.”

En la conclusió, un per-
sonatge diu que no s’espe-
rava que la vida li fes un re-
gal així. Podria ser el re-
sum de l’obra de Soler,
oberta a les petites batalles
i resistències quotidianes,
sempre amb els ulls oberts
per explicar-les: “La vida és
un regal, però també té
daltabaixos i entrebancs.
La vida és un lloc molt ar-
riscat, però també t’en-
ganxa. És com la història
de la novel·la, com un
amor, un fill, o un dinar al
port d’Arenys com el que
fan els protagonistes.” ■

“La vida és un
lloc arriscat”
David Castillo
BARCELONA

La periodista Sílvia Soler publica ‘Nosaltres, després’,
una novel·la en conflicte amb quatre protagonistes

Sílvia Soler ha signat una novel·la coral amb quatre protagonistes ■ ARIADNA ARNÉS
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“La vida és molt 
bèstia, però més val 

reconciliar-s’hi”
personatges, sinó que vaig poder 
escriure la novel·la d’una tirada. 

En aquesta novel·la, l’atzar i les co-
incidències són molt importants.  
Totalment. Per això hi ha un mo-
ment al final de la novel·la en què ju-
guen al joc de l’I si...?, on els perso-
natges imaginen com hauria sigut la 
seva vida si haguessin pres una deci-
sió o una altra. Des de la maduresa 
hi reflexiones bastant: què hauria 
passat si no hagués anat a un lloc con-
cret, si no hagués conegut a tal perso-
na, si hagués tingut uns altres veïns o 
si m’hagués mort en aquell accident? 

Les dues parelles de veïns es conei-
xen i això els canvia la vida. 
Coneixe’s implica que viuran mol-
tes coses bones i moltes de dolentes.  

Encara que la novel·la ens vulgui 
advertir de la imprevisibilitat dels 
girs de guió vitals, el balanç diria 
que és positiu. 
Sempre intento desesperadament 
anar cap al drama, però tinc tendèn-
cia a la positivitat. He passat pel mo-
ment més difícil de la meva vida, pe-
rò ni així he perdut l’optimisme. A 
Nosaltres, després hi ha un canvi de 
registre en relació a les novel·les an-
teriors: abans creia que, malgrat tot, 
la vida sempre és positiva. Ara penso 
que la vida és molt bèstia, però val 
més reconciliar-s’hi. A mesura que 
ens hem anat fent grans, ens hem tret 
de sobre les coses supèrflues i ens 
hem quedat amb el que és important. 
Per als personatges de la novel·la, el 
que és important és una cosa tan 
anodina com que estan bé durant 
una nit concreta d’estiu, tots junts, 
en una casa de l’Empordà.  

¿Podem dir que durant aquests dos 
últims anys també has passat per 
una reconciliació vital? 
Reconciliar-se amb la vida vol dir 
alliberar-se dels prejudicis i del que 
pensin els altres. Durant aquests 
dos últims anys m’he tret moltes 
manies de sobre. 

satge de la novel·la. No suporto la 
paraula perdó, m’envia directa-
ment a les monges: m’agrada molt 
més reconciliació. Els quatre perso-
natges de Nosaltres, després s’han 
de reconciliar entre ells, amb el seu 
passat i amb les seves vides.  

Més que un canvi de registre, 
aquesta novel·la em sembla una 
evolució lògica en relació amb els 
llibres anteriors. 
Sí, es pot veure així, en tot cas per a mi 
és un pas. Els escriptors sempre es-
tem escrivint la mateixa novel·la. Els 
que no ho sembla és perquè ho saben 

“Enamorar-se no és un argument de 
pel·li barata”, diu un dels personatges 
de Nosaltres, després, la primera no-
vel·la que Sílvia Soler (Figueres, 1961) 
publica a Univers després d’una llar-
ga etapa a Columna, que inclou 39 + 
1 (2005), L’estiu que comença –amb la 
qual va guanyar el premi Ramon Llull 
2013–, Un any i mig (2015) i El fibló 
(2019). Encara que només han passat 
dos anys i mig entre aquella novel·la 
i la que ara presenta, sembla que fa-
ci molt més temps: entremig hi ha 
quedat la llarga pandèmia de covid-19 
i la superació d’un càncer, que ha 
mantingut l’autora allunyada del pe-
riodisme i la literatura durant un 
temps. L’últim llibre de Soler posa 
contra les cordes els seus quatre pro-
tagonistes, dues parelles que voregen 
la cinquantena, però no a causa de la 
seva salut, sinó a causa d’un daltabaix 
amorós que els involucra a tots. 

Quin va ser el punt de partida de 
Nosaltres, després?  
Feia molts anys que tenia al cap la 
idea d’escriure una novel·la protago-
nitzada per dues parelles i una cosa 
que els passa que val més que no ex-
pliqui... Vaig començar a pensar com 
eren aquests quatre personatges de 
petits i vaig escriure les seves quatre 
infàncies seguides. Tenia tot això es-
crit el 2019 quan, a finals d’aquell any, 
em van diagnosticar el càncer. Lla-
vors vaig deixar d’escriure i de pensar 
en el llibre. Me’n vaig anar totalment 
durant ben bé set o vuit mesos.  

Llavors va començar la pandèmia. 
Els dies que em trobava bé, vaig tor-
nar a agafar la novel·la. Estava con-
vençuda que no la ressuscitaria. Em 
trobava molt lluny d’aquell món, 
però m’hi vaig posar i vaig descobrir 
que les estones que treballava en el 
llibre eren les úniques en què no 
pensava en la malaltia. No només 
vaig poder fer reviure la història i els 

BARCELONA
JORDI NOPCA

Llibertat “Durant aquests dos últims anys m’he tret moltes manies 
de sobre” Optimisme “He passat pel moment més difícil de la meva 

vida, però ni així he perdut l’optimisme”

Sílvia Soler
ESCRIPTORA. PUBLICA ‘NOSALTRES, DESPRÉS’

Encara que han patit, als personat-
ges no els domina l’amargor. 
Tots quatre arrosseguen una ferida 
d’infància. La que ho acusa més és la 
Marta, que perd una cosina, l’Adela, 
quan tenen deu anys. La Rita i en 
Jim són més vitals, apassionats i im-
pulsius. La Marta i en Guillem són 
més assenyats, tenen un pòsit de 
tristesa important. 

¿Et cauen bé els quatre, no? 
Sí, no puc evitar estimar-me els per-
sonatges. A la Marta és a qui li cos-
ta més reconciliar-se amb la vida, 
potser per això és qui porta el mis-

“L’amor adult 
té molt de risc 
i et pot fer 
patir” 
 
“Sempre 
intento 
desesperada-
ment anar 
cap al drama, 
però tinc 
tendència a la 
positivitat” 
 
“Estic 
convençuda 
que el 
poliamor 
anirà a més” 
 

 
 
 
20 de març de 2021 – Monogràfic “Pau Casals i el franquisme” amb Josep 
Maria Figueres, autor de “Pau Casals. Música i Compromís” al programa “En 
Guàrdia!” de Catalunya Ràdio.  
 
Durada: 56 minuts, 32 segons  
 
 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/pau-casals-i-el-
franquisme/audio/1095839/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pau Casals a la seu de 

Nacions Unides l’any 1963. 

FOTO: FUNDACIÓ PAU CASALS
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18 de març de 2021 – Entrevista a Josep Maria Figueres, autor de “Pau Casals. 
Música i Compromís” al programa “Més 324” del 324.  
 
Durada: 16 minuts, 58 segons  
 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lhistoriador-josep-maria-figueres-ens-presenta-
la-biografia-pau-casals-musica-i-compromis/video/6090295/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/37bpgt752c4j6uw/Pe%C3%A7a%20L%27Art%20del%20Gravat%
http://www.elchoquelleida.com
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9667de60-94ed-4993-acd7-cf19112ad9c6?program=voste-primer&section=HOUR
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_aqui_ambjosepcuni_20210128_110000_120000/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/ciutat-maragda/lart-del-gravat-catala/audio/1097526/
https://www.ara.cat/societat/antoni-bassas-entrevista-historiador-josep-maria-figueres-pau-casals-companys_129_3032137.html
https://www.ara.cat/societat/antoni-bassas-entrevista-historiador-josep-maria-figueres-pau-casals-companys_129_3032137.html
https://www.ara.cat/societat/antoni-bassas-entrevista-historiador-josep-maria-figueres-pau-casals-companys_129_3032137.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/pau-casals-i-el-franquisme/audio/1095839/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lhistoriador-josep-maria-figueres-ens-presenta-la-biografia-pau-casals-musica-i-compromis/video/6090295/
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MOnOGRAFIES  
D’ARTISTES

Joan Brossa. poemes visuals
1 volum, llibre d’estudi i poema objecte

DIRECCIÓ: Glòria Bordons

picasso, obra catalana
1 volum i llibre d’estudi

DIRECCIÓ: Eduard Vallès

Miró i els poetes catalans
1 volum i llibre d’estudi

DIRECCIÓ: Vicenç altaió

tàpies. Biografia d’un compromís
1 volum i llibre d’estudi

DIRECCIÓ: Carles Guerra i Xavier antich

LLIBRES  
D’ARTISTA

L’art del gravat català
1 volum 
DIRECCIÓ: artur ramon

Museu nacional d’art de Catalunya
1 volum 
DIRECCIÓ: pepe Serra

Gaudí [vs.] disseny
1 volum 
DIRECCIÓ: Juan José Lahuerta

Obres 
principals

  noVEtat



LLIBRES  
D’ART

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

Salvador Dalí

obres de museu
1 volum i llibre d’estudi

Josep pla / Salvador Dalí

  EXHaurIt

plensa / Estellés · L’Hotel parís
23 díptics, 6 tríptics, gravat 
i 6 transparències de coure

Jaume plensa / Vicent andrés Estellés

Llibre de meravelles
1 volum

ramon Llull / Jaume plensa

  EXHaurIt

Sinera
1 volum i 9 rajoles

Salvador Espriu / Joan-pere Viladecans

  EXHaurIt

Salveu-me la mirada
5 carpetes i gravat

Miquel Martí i pol / Joan-pere Viladecans

PER A MéS INFORMACIó:  

enciclopediaart.cat

https://enciclopediaart.cat
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ESCULTURES

Subirachs – Llull
Escultura i llibre d’estudi

Josep M. Subirachs / F. Fontbona /  
D. Giralt-Miracle / J. Subirachs-Burgaya

Irene
Escultura i llibre d’estudi

Jordi Díez

Subirachs-Moira
Escultura i llibre d’estudi

Josep M. Subirachs / F. Fontbona /  
D. Giralt-Miracle / J. Subirachs-Burgaya

07

L’art de la joia catalana. Bagués
1 volum i 1 joia (anell «Menorca»)

pilar Vélez / Bagués-Masriera

L’art de la joia catalana
1 volum i 1 joia (anell, fermall o arracades)

pilar Vélez / Bagués-Masriera

JOIERIA



Catalunya, nació d’Europa.  
1714-2014
1 volum

DIRECCIÓ: Joaquim albareda

pau Casals
Música i compromís
1 volum

AUTOR: Josep M. Figueres

Símbols del catalanisme
1 volum

DIRECCIÓ: Daniel Venteo

autobiografia de Catalunya
1 volum

Daniel Venteo

El naixement de la nació catalana.
orígens i expansió. Segles ix-xiv
1 volum

DIRECCIÓ: Josep M. Salrach

Catalunya, 1900-1980.  
Història en fotografies
1 volum

DIRECCIÓ: Manel risques

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

atles català (Cresques)
6 làmines i llibre d’estudi

DIRECCIÓ: Jesús Giralt

HISTòRIA 

  EXHaurIt

PER A MéS INFORMACIó:  

enciclopediaart.cat

https://enciclopediaart.cat
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HISTòRIA DE L’ART
Joies de l’art català

Joies del romànic català
1 volum

DIRECCIÓ: antoni pladevall

Joies del Modernisme català. Espais interiors
1 volum

DIRECCIÓ: Consol Bancells

Joies del noucentisme
1 volum

DIRECCIÓ: Mercè Vidal

Joies del gòtic català
1 volum

DIRECCIÓ: Carles puigferrat

Joies del Barroc català
1 volum

DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

Joies del Modernisme català
1 volum

DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

  EXHaurIt

  EXHaurIt

CULTURA
Tresors de Catalunya

Joies de l’arquitectura catalana 
contemporània
1 volum

DIRECCIÓ: Joan Busquets

La cultura tradicional
1 volum

DIRECCIÓ: Josep Soler i amigó

La llengua
1 volum

DIRECCIÓ: pau Vidal



pintura catalana. El romànic
1 volum

Montserrat pagès

pintura catalana. Les avantguardes
1 volum

DIRECCIÓ: Joan M. Minguet

pintura catalana. Segones avantguardes
1 volum

DIRECCIÓ: Àlex Mitrani

pintura catalana. El gòtic
1 volum

rosa alcoy

pintura catalana. El Modernisme
1 volum

DIRECCIÓ: Francesc Fontbona

HISTòRIA DE L’ART
Pintura catalana

Cartells catalans

   

 

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

DIRECCIÓ: Santi Barjau 

Cartells catalans.  
art, literatura i música 1888-2018 
1 volum

DIRECCIÓ: Santi Barjau 

  noVEtat

PER A MéS INFORMACIó:  

enciclopediaart.cat
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PAU CASALS. MúSICA I COMPROMíS
Durant el 2020 ha sortit el sisè volum de la Història de la literatura catala-
na que Enciclopèdia coedita amb l’Editorial Barcino i l’Ajuntament de Bar-
celona. Obra dirigida per Àlex Broch, aquest volum té com a directors Jordi 
Castellanos i Jordi Marrugat, que ha coordinat l’aportació de diversos espe-
cialistes. S’hi estudia l’etapa —i els seus tres conceptes nuclears— de la his-
tòria de la literatura catalana que va des de finals del segle xix fins a l’inici 
de la Guerra Civil Espanyola. Una etapa que suposa la culminació i la ma-
duresa del procés iniciat amb la Renaixença i que queda estroncat amb la guerra, l’exili i la repressió posterior. Tots tres moviments 
estan influïts per les idees estètiques europees i testimonien la recerca de modernitat i l’enllaç amb el context històric. La seva mateixa 
conceptualització els defineix; d’una banda, el Modernisme, de modern; d’altra banda, el Noucentisme, que ja al segle xx juga amb l’an-
títesi vell-nou i és una mostra clara d’aquesta voluntat d’afirmació d’una literatura que respon a les manifestacions del nou segle; i, fi-
nalment, les avantguardes, que són el màxim exponent de la transgressió de tot ordre literari i de ruptura amb la tradició. Autors com 
Joan Maragall, Víctor Català, Santiago Rusiñol, Josep Carner, Eugeni d’Ors i Joan Salvat-Papasseit hi són àmpliament tractats.

GAUDí [VS.] DISSENy
Original i rigorosa monografia del nostre artista més universal, 
Antoni Gaudí. Escrita per Juan José Lahuerta, director de la Cà-
tedra Gaudí i catedràtic de l’Escola Tècnica Superior de Barce-
lona, proposa una visió renovadora de l’arquitecte català, i, més 
concretament, de la seva manera de concebre i executar el procés 
de creació i disseny dels seus mobles, ceràmiques, metalls, vitralls, 
tèxtils...
Si els edificis de Gaudí són fàcilment recognoscibles, també ho 
són les desenes de peces que va dissenyar: els balcons de la Casa 
Milà, el trencadís del Parc Güell, les rajoles de la Casa Vicens, els 
mobles del Palau Güell, els poms de la Casa Batlló i de la Casa 
Milà, el mobiliari litúrgic de la catedral de Mallorca... La llista és 
extensíssima i plena d’ob-
jectes tan meravellosos i 
captivadors com els edificis 
que els acullen.
L’obra, de gran format, 
s’acompanya d’un facsímil 
del primer llibre que s’edità 
en homenatge a Gaudí, 
l’any de la seva mort: Anto-
ni Gaudí. 1852-1926. La 
seva vida. Les seves obres. 
La seva mort.

MNAC

Enciclopèdia Art presenta el llibre més exhaustiu que s’ha-
gi dedicat mai al museu d’art més important del país. Una 
obra que permet passejar des de casa per 1.000 anys d’art 
català i universal, gràcies a l’excel·lent reproducció en gran 
format de més de 200 obres mestres de la pintura, l’es-
cultura i el disseny, explicades i comentades pels principals 
especialistes del museu. L’obra es presenta en un innovador 
estoig que, en obrir-se, es converteix en un original expo-
sitor.
El llibre ha estat dirigit personalment per Pepe Serra, di-
rector del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i en signen 
els textos, breus i entenedors, els conservadors i especia-
listes de l’entitat, com Eduard Vallès, Jordi Camps, Fran-
cesc Quílez, Joan Yeguas, Gemma Ylla-Català o Àlex Mi-
trani.

07Llibres  
d’artista



 
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 dels quals 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 les 
obres d’aquests artistes i aconsegueix agrupar en un mateix 
llibre els treballs d’uns creadors transcendentals en l’art català 
de començaments del segle xx, artistes que amb la seva obra van 
fer avançar l’art des del realisme i la tradició ortodoxa cap a 
l’extraordinari camí de l’experimentació i les avantguardes.

Amb un discurs ric i innovador, Perejaume estableix un diàleg 
entre art barroc i art contemporani, entre tradició i 
avantguarda, alhora que fa una exaltació “d’aquesta terra nostra 
tan barroca”.

Aquesta joia de la bibliofília consta d’un estoig en fusta massissa 
d’auró que reprodueix una obra d’Antoni Tàpies, Oval sobre 
negre, 2009, i d’un llibre de bibliòfil que conté un assaig inèdit 
de Perejaume i una selecció d’imatges feta pel mateix artista 
sobre les formes ovalades tan recurrents en l’obra de Joaquim 
Mir, Joan Miró, Josep Maria Jujol, Antoni Gaudí i Antoni 
Tàpies.

El llibre reprodueix a la sobrecoberta i amb la tècnica de la 
serigrafia una obra de Joan Miró, Dibuix preparatori de pintura 
sobre fons blanc (fragment), 1927.
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