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Les Noves Tecnologies, diuen, generen una Nova Economia, basada en les xarxes
telernátiques. S'esta tarnbé generant una Nova Cultura sobre les Noves Tecnologies i la
Nova Economia? O l'únic que hi ha de nou sota el sol de l' era de la globalització no és

una cultura, sinó que són els suports per als productes culturals iels canals de distribu-
ció de la Cultura?

Eumo és una productora de llibres que, amb vint anys d' existencia i un míler de tí-
tols, esta a l'ull de l'huraca de les transformacions tecnologiques i econorniques con-

temporánies, en bona part encara desconegudes.

Eumo és l' editorial de la Universitat de Vic, les

sinergies amb la qual estan sotmeses a canvis acce-
lerats a mesura que la universitat, totes les universi-
tats de l' entorn, van entrant en els nous escenaris
globalítzadors ineotecnológics.

Més que la sort i la joia de celebrar vint anys,

que també s'ho val, el que em commou és que

Eumo pugui respondre als nous desafiaments del
futur. Estar a 1'ull de l'huraca de la producció de
cultura des d'una editorial universitaria com la nos-

tra, en uns moments com els nostres, aixo sí que és
una sort que s'ho val de celebrar.

Em plau, dones, de compartir la congratulació
amb tots els qui han contribuú a la trajectoria dels

vint primers anys d'Eumo. Amb aquest número

monografic de la revista Miramarges, que se suma
amb el cataleg historie general, Eumo Editorial 20 anys, publicat el 1999, iamb l' expo-

sició Llibres i estudis superiors a Vic: una historia de 1.000 anys, celebrada al Museu de
1'Art de la Pell, de Vic, la tardor del mateix any, tanquem la celebració.

A tots els qui ens acompanyen disposats a continuar Eumo vint anys més, els faig
arribar el més sentir encoratjament. Estic convencut que, sigui una Nova Cultura el

que ens espera, siguin només Noves Tecnologies iNova Economia per a la Cultura de
sempre, el futur el veuen apassionant com el veig jo, des de la responsabílitat de dirigir

la Universitat de Vic ila seva editorial Eumo.

Ricard T orrents
Rector de la Universitat de Vic. President del
Consell d'Administració d'Eumo Editorial

Ricard Torrents
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Jacint Codina

Enhorabona

La commemoració del
20e aniversari d'Eumo Edi-
torial és un moriu de con-
gratulació que em plau d' ex-
plicitar, ates l'irnportant
servei que Eumo ha procu-
rat en l'ambit de la divulga-
ció científica i cultural del
nostre país.

Ultra les rellevants apor-
tacions en el terreny estric-

tament pedagogic, dins el qual Eumo Editorial ha en-
cunyat una divisa d'indiscutible prestigi, el cataleg de
publicacions ofereix un amplíssim ventall d'interessos
que confirma a bastament una trajectoria de fecunditat
poc freqüent.

Des de la perspectiva vigatan a i osonenca hem de va-
lorar d'una manera especial la col-lecció «Lentorn», amb
la publicació d'una quarentena de títols de la més variada
temática, que en l'actualitat constitueixen un ric patri-
moni per al coneixement de casa nostra. jusrament el
primer treball publicat per Eumo Editorial -Geología
d'Osona-, pertanya aquesta col-lecció.

Tanmateix les monografies de carácter científic i les
publicacions referides a treballs de creació, amb una
prestigiosa nómina d'autors, conformen un corpus cul-
tural d' obligada consulta per a estudiants i estudiosos.

Voldria també significar la cura especial en la presen-
tació dels contingurs, magníficament estotxats dins uns
conceptes estetics i de disseny que han creat un estil molt
peculiar en el qual1' empremta d'Eumo, austera i elegant,
es llegeix des de la coberta a la contracoberta amb una
natural complaenca,

Sigui, dones, benvinguda aquesta celebració dels 20
anys d'Eumo Editorial, guanyats amb l'esforc i la imagi-
nació del seus directius i d'un bon equip de professio-
nals.

Jacint Codina
Alcalde de Vic
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Conversa entre Ricard Torrents, Segimon
Serrallonga i Francesc Codina

El passat i el futur
d'Eumo Editorial

Aquest és un extracte de la conversa que Vtln mantenir

Ricard Torrents, Segimon SerraLlonga i Francesc Codina el

dia 17de novembre de 1999.

És una nit freda. Aquest any 1999 sembla que s'aca-
bará amb una bona baixada de les temperatures. He
convocat els contertulians al Casino de Vic a les 9 del
vespre. Un entrebanc d'última hora ha impedit d'assis-
tir al també convidat Joaquim Albareda, «una de les
persones que ha treballat amb més eficacia des del punt
de vista intel-lectual i que ha fet aportacions més riques
a Eurno», en paraules de Segimon Serrallonga.

Quan els demano per l' origen de l' editorial, Segimon
Serrallonga rememora com varen comenpr la revista
Reduccions i Ricard Torrents parla dels seus inicis a
Anagrama i Lumen, com a traductor. Els antecedents
més immediats d'Eumo són, pero, uns altres.

Ricard: De fet, encara hi ha un altre antecedent rnés
proxirn, que és elllibre que varn editar amb Modest Rei-
xach, L'ensenyament a Vic, i que ni en sabern l'any de pu-
blicació, perque no hi havia data, ni diposit legal, ni peu
d'imprernta, ni res per por de la censura. Amb Rarnon
Cotrina várern promoure iniciatives entre els estudiants i
professors, perque s'animessin a editar revistes i llibres.

Segimon: Llavors, quan l' editorial ja era una realitat,
hi havia un projecte que se'ns havia ficat al cap, que era
el d' edi tar reculls sobre l'ensenyament i la pedagogia
per als professors de cara a satisfer les seves necessitats
internes.

R: Internes i generals, perque havíem entrat en con-
tacte amb les escoles de mestres i allo era un deserto No hi
havia res en caralá i ja veiern que era necessari fornir de
bibliografia a les escoles de mestres i que eren milers els
estudiants que no tenien material. I aixo, amb el temps i
posant un llistó més alt, fou el que ens va portar a crear

Conversa moderada i transcrita
per Carlota Torrents

Ricard Torrents (imarge d'arxiu)

«Textos Pedagogics». No es tractava solament de ter lli-
bres de didáctica sinó que calia anar a la historia de la pe-
dagogia, i no és que sabéssim gaire coses de pedagogia.
Vam aprendre durant la nostra formació universitaria a
l'estranger que la literatura s'estudia amb els textos. I
passava el mateix amb la pedagogia, i en pedagogia no hi
havia textos on acudir per estudiar-ne la historia.

S: M'agradaria que quedés dar que des dels inicis hi
va haver dues línies de íorca que són la qualitat i la catala-
nitat. Gran part de la nostra feina era la llengua, una llen-
gua que feia temps que no es feia servir en algunes de les
materies en que Eumo obria camí.

Les obres que vam publicar en aquell temps tenen
una bona llengua, pero va ser perque hi vam treballar
molt i sense comptar les hores. I aquí m'agradaria intro-
duir un altre element definidor dels comencarnents
d'Eumo: la dedicació dels que hi vam treballar.
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Segimon Serrallonga (imarge d'arxiu)

C: Em podríeu parlar de les primeres col-Ieccionsr Les
branques fortes d'Eumo des del cornencament han es-
tat la Llengua i la Historia. La tría va ser voluntaria?

R: Sí, sí. Les tres col-leccions primeres són «Apunts»,
«Cornplements», «L'entorn» i defineixen el punt de par-
tida d'Eumo. «Cornplemenrs» potser tendia més cap al
tema de la llengua, pero «Apunts» participava de totes les
disciplines. Jo vaig decidir que Geologia d 'Osona, dins
«Lentorn», fos el primer llibre que sortís perque no ens
diguessin que sempre anávern al mateix, a la llengua, a la
literatura. Pero no vam fer cap línia de ciencies. Suposo
que ningú de nosaltres no en sabia prou i no ens hi vam
dedicar.

«Les tres col-lecclons primeres són
"Apunts", "Complements", "L'entorn" i
defineixen el punt de partida d'Eumo.»

La veritat és que no despreciávern el món de la peda-
gogia, pero considerávern que no era el nostre terreny. Si
hi vam entrar, va ser a través l'Escola de Mestres, perque
va ser la primera carrera dels Estudis Universitaris i, so-
bretot, perque comprenia tot un conjunt de disciplines:

llengua, literatura, historia, matemauques, etc ... Pero
inicialment la formació de mes tres no era pas allo que
buscavern. Tot i que havia tingut protagonisme en els
darrers anys del franquisme a través de les escoles d'estiu,
molt fort.

C: Éreu conscients que construíeu alguna cosa?

R: No, la veritat és que no. Que vol dir consciencia?
No hi havia cap projecte definit.

S: L'ambició, és dar que hi era, marcada per l'heren-
cia que rebíem del temps d'abans de la guerra i ens ve per
dues vies: l'una, l'eclesiastica, l'altra és que tots els grans
de Catalunya havien anat a estudiar a universitats estran-
geres. És evident que la dictadura va durar molt, pero
nosaltres ens vam posar a treballar al 55, 56, 57 i els nos-
tres mes tres eren gent com Riba. És dar, dones, que l'ho-
ritzó que teníem era de fer coses amb qualitat. Pero no,
no sorniáven l'Escola de Mestres i molt menys podíem
preveure la universitat. El futur no es veu.

C: D' on vau treure els centims?

R: Aquí sí que hi ha una bona historia. L'any 81 s'ha-
via d'edirar el Pont, que coincidia amb Ellr Simposi so-
bre l'ensenyament del catala a no catalanoparlants. Mai
no es va pensar que si arribava un moment en que el ea-
tala es generalitzés a l'escola, la rneitat o més dels alumnes
serien de famílies castellanoparlants i d' aquí surt l'encert
d'Eumo, que es deu a Josep Tió: el primer metode d' en-
senyament del catala a no catalanoparlants. Els nens de
6, 100 12 anys que a casa seva parlaven castella necessita-
ven alguna cosa pensada per a ells. 1aquí va venir la genial
idea del Ponto Pero el problema era evident: necessitávern
diners. Ens va caldre, dones, demanar un credit.

Una altra anécdota és quan vam fer el primer tracte
amb Torrens-Casals i van venir el matrimoni, en Lluís i
la Rossita, i vam anar a dinar a Tavernoles. Ens van dir
que ells en compraven 10.000 exemplars. 1 quan ja van
ser fora i ho vam estar comentant amb Jaume Puntí, ell
em va dir que no podia pas ser que ens els compressin,
que ho havíem entes malament i el que feia Torrens-
Casals era distribuir-los i que el risc continuava sent nos-
tre. 1tant ho va dir que vam esperar que tinguessin temps
d' arribar a Barcelona i els vam trucar: «Miri, li vaig dir,
m'hauria d'adarir aquest punt» i aquell home, que era
molt eixut quan parlarva, va dir: «]o he dit comprar, i
comprar vol dir comprar.»
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C: Per que no va funcionar la col-lecció literaria de
«Reduccions»?

S: Edipoies, que s'havia creat per poder publicar
«Reduccions. i que va arribar a tenir 250 subscriptors, vi-
via molt justet i la salvació va ser gracies a Eumo. La col-lec-

ció cornenca com una coedició. Benjamin, Margarit,
Whitman, Bartra, l'antologia de poesia nordamericana. 1
el 83, després de la col-lecció, la revista també passa a
Eumo. És quan entra en Francesc a la redacció, al consell.

Francesc: 1 el mate ix 83 comen<;:a la col-lecció «La
Tralla», la coedició amb la llibreria de Vic, que no va fun-
cronar,

S: «Reduccions. no va funcionar per una qüestió
económica, perque es produeixen sorpreses editorials, i
perque amb una sola col-lecció literaria no feiem res. 1els
llibres no es van vendre gens.

C: Com treballáveu i quants éreu?

R: Érem els mateixos que a ['Escola de Mestres. No hi
havia sous, ni ningú cobrava. Pero sí que hi havia els
drets d'auror, ep! 1un dels canvis de personal i estructura
es va produir entre els anys 80-81. El 1980 donem l'ex-
clusiva dels nostres llibres escolars a Torrens-Casals i el
1981 hi ha tres fets importants: la publicació del Pont, la
celebració del Simposi i la incorporació de Ton Granero.
En Ton entra a Eumo a ocupar-se de producció. Llavors
el disseny de les cobertes encara el feia Pep Vernis.

C: Per que Abril, una editorial de llibres en castellá]
Com aquell qui diu us avancáveu al temps. D'uns anys
enea que totes les editorials creen o compren una marca
en l'altra llengua. Com és que vau plegar?

R: Potser seria bo explicar que Abril era participada al
50% per Eumo i al 50% per Torrens-Casals. Era una ma-
nera de fer front a unes despeses econórniques de manera
compartida ia la vegada implicar-hi més el distribuidor,

F: Jo vaig assumir la tasca d'impulsar el projecte quan
el plantejament ja estava fet i era molt interessant. Es
tractava de publicar els llibres que ja havien aparegut a
Eumo i de fer-ne no solament la versió i adaptació al cas-
tella sinó també a l'euskera. La variant valenciana ja la
feia Eumo. El plantejament era molt nou perque d'ales-
hores enea em sembla que no s'ha repetir: es tractava
d'una distribució dels llibres en llengua castellana bo i
salvant el domini lingüístic catala. Fins i tot el País Va-
lencia en quedava exclos i les Illes també! Pero el proble-

Francesc Codina (imatge d' arxiu)

ma va ser que la distribució no va funcionar i a l'hora de
la veritat es va fer una mala alianca amb una editorial cas-
tellana, que era editorial i distribuidora, i que no va saber
donar bona sortida als nostres llibres.

Hi ha anecdotes molt bones d'aquestes trobades amb
els de l'editorial castellana. Érem al parador de Sigüenza,
en una convenció que organitzava l'editorial mateixa, i allá
em vaig adonar que eren dos mons molt difícils de casar.
Eren rnolt conservadors. EIs comercials ens van sotmetre a
unes preguntes sobre els materials. Un d'ells s'estava mi-
rant un dibuix de la Pilarín de «Primeras Páginas», on es
veu un senyor que canvia els bolquers d'un nen, i va dir:
«esto es muy catalán, esto un padre español no lo hace».

«Des deis inicis hi ha haver dues
línies de torea que són la qualitat i la

catalanitat. »

C: Quina etapa creieu que esta vivint Eumo? Com
veieu ara alló que vau crear? Penseu que ha seguit els
passos que en un moment vau idear?

R: Podríem parlar d'una etapa inicial fins al 84-85
perque ens traslladem a Miramarges i es crea la Fundació
Universitaria Balmes. Fins llavors havíem estat sota la tu-
tela de Sant Miquel i aquí va ser quan va comen<;:arla im-
plicació de I'Ajuntament, o sigui, de la ciutat.
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S: És l'epoca que entro a plena dedicació a Eumo,
amb la tasca d' editor literari, en totes les branques.

R: 1al mateix temps l'editorial fa el tomb cap a la con-
solidació. Perque es creen dues col-leccions que conside-
ro essencials: «Textos Pedagogics» i «Interseccions».

S: Llavors hi ha una epoca d' expansions de col·lec-
cions que anem lligant amb les altres universitats.
Coincideix la primera coedició amb universitats amb la
íncorporació de Miquel Tuneu a la direcció. Amb «Tex-
tos Pedagogics» ja es compromet gent de la Universitat
Autónoma, de la de Barcelona, i llavors cornenca una ex-
pansió de coedicions.

R: Des del 79-85 primera fase; 85-92, una segona fa-
se i del 92 a l'actuali tato

F: Inicis, consolidació í expansió.

-Eumo és una editorial universitaria,
al servei de la cultura i del país.»

C: Cap on us sembla que hauria d' anar l' editorial ara?

S: Voldríem que Eumo tingués una col-lecció de poe-
sía a 1'altura de les grans editorials en el món i aquesta és
la que hem d' obrir.

R: Jo sostinc que la col-lecció hauria de ser mixta: de
poesia, de narrativa, d' assaig, de mernories, de dietaris.

C: Canviant una mica de registre i ja per anar acabant.
Podríeu definir l' editorial amb tres adjectius o amb una
sola frase?

ELREIETÓ

R: Universitaria (la universitat sense producció de lli-
bres no és universitat), renaixentista (que elllibre consti-
tueix una obra de cultura) i futurista (que el llibre té
futur, a desgrat que sigui amb pergamí o amb rajols d'ar-
gila, és indiferent, perque elllibre no existeix sobre el su-
port, el suport només és el vehide de transmissió).

S: És una editorial combativa, dellloc, és el Locus(des
d' on t'expandeixes cap al món) i ambiciosa.

F: Universitaria, al servei de la cultura i del país.

C: Si haguéssiu de triar un títol del catáleg amb quin us
quedaríeu?

R: EL mar color de vi, de Leonardo Sciascia; Orienta-
lisme, d'Edward Said; EmiLi, de Rousseau.

S: Consulta universaL, de Comenius, és de les coses
més grans que s'han escrit a Europa des de Llull; Qui ha
d'ensenyar a qui, de Tolstoi, una de les publicacions per
les quals Eumo pot figurar iEmili, de Rousseau.

F: Algun número de Reduccions, com ara el dedicat a
la poesia occitana; Walter Benjamin, traduít per Antoni
Pous, iHiperion de Holderlin.

C: Quin llibre us agradaria que publiqués Eumo i que
no s'ha publicat encara?

F: Una antologia d'assajos d'Steiner, o la poesia de
Segimon Serrallonga.

S: Escrits de Newton, Metafísica d'Aristotil,
R: Textos fundacionals de la universitat moderna:

Humbolt, Herder, Hegel, Bosch i Gimpera.

j
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Entrevista a Montserrat Ayats i
Carlota Torrents, codirectores d'Eumo

«Eumo ha trobat el seu
lIoc específic al mercat
editorial catalá»

Passada la celebració dels 20 anys, com veieu el futur

de l' editorial?

Montse: Encara no s'ha acabat de! tot, queden algu-

nes activitats per acabar la commemoració: la publicació

del premi de Narratives 0, els premis de Didáctica, l' edi-

ció d'un llibre emblernátic ...

Pel que fa al futur, penso que en aquests moments
l' editorial esta bastant ben assentada, en e! sentir que hi

ha unes col-leccions que funcionen amb un bon ritme de

publicacions, que van tenint una continuúat, El que fal-

ta és trobar al tres vies de creixement.
Ara, l' editorial esta dividida en dues grans árees, i aixo

ens sembla que funciona prou bé, perque permet de tre-

ballar estrategicament temes de promoció, que és molt
diferent per a una área o una altra, e! mercat per al qual

treballes tarnbé és molt diferent, la manera d' arribar als

possibles compradors ...
Per tant, el fet que hi hagi una codirecció, amb una

persona al capdavant de cada área, permet de treure'n

més rendiment i evita la dispersió de materials.

De cara al futur e! que cal és impulsar noves col-lec-

cions i nous productes.

Quins són els projectes a curt termini?

Carlota: Ja tenim bastant coberta l'area universitaria;

a mesura que van creixent les facultats (amb nous ense-

nyaments), creem noves col-leccions. Per tant, iniciarem

una col-Iecció sobre temes de turisme. En e! cas de

l'Escola de Salut, que ha ampliat les especialitats que ofe-

reix, com fisioterapia, hem de mirar de cobrir aquestes

noves arees facilitant-Ios manuals que puguin fer servir

en aquests nous camps.

Entrevista de Rosa Maria Sanjaume

r,.... ,....

Montserrar Ayars i Rosa Maria Sanjaume en un moment de l'enrrevisra

Pero també intentem obrir un mercat més general,
que pugui interessar més gent, perque si no, e! mercat de!

llibre universitari en catalá, amb la davallada demograíi-
ea, en lloc d' engrandir-se, es fa petit. Per aixo s'ha plante-

jat una col-lecció d'historia de caire més divulgatiu. En

un futur proper comenc;:arem una col-lecció de poesia.

Ara mateix acaba de sortir e! primer número d'una nova

col-lecció sobre feminisme, «Capsa de Pandora», vincu-

lada al CEID, i em sembla que aixo representa una gran
novetat en e! mercat editorial catalá.

M: En e! cas delllibre de text, l' objectiu és anar am-

pliant aquelles arees que han tingut més presencia al mer-

cat i més prestigi, com podria ser la Llengua. Per exern-
pie, estem treballant en un diccionari d' angles, i en un de

castellá, amb l' objectiu que d' aquí a un o dos anys pu-

guem tenir la línia completa de diccionaris per a infants.

Aixo ha de permetre a les escoles que, un cop hagin intro-
duit e! diccionari catala, e! Primer Diccionari, que és e!

primer que treballen els alumnes, puguin continuar amb
e! de castella al cicle següent i, després, amb e! d' angles,
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Hi ha altres projectes en l'area de llibre de text que es
troben amb un mercat molt cornpetitiu; nosaltres hem de
buscar la manera de rnoure'ns en aquest mercat perque
competir amb les grans editorials és molt difícil: tenen
productes per a totes les arees, tots els cursos i totes les
ternátiques i quan van a un centre els ho poden oferir tot.

Nosaltres procurem oferir productes específics, per a
un sector de mes tres més inquiet, més disposat a provar
nous materials. En aquesta línia, el que fem és buscar
nous autors que vagin experimentant i que crem produc-
tes originals.

D'altra banda, els materials també caduquen. En
aquests moments estem treballant per renovar les «Pri-
meres Planes», un metode de lectoescriptura del qual
hem venut més d'un milió d'exemplars. Estem pensant
de canviar les il-lustracions, les histories i, en definitiva,
poder oferir un producte nou. Cree que és un projecte
prou interessant. També estem renovant els continguts i
la maquetació dels llibres de Castellá per a primaria. 1
treballem per a poder oferir una línia de Catala, també
per a educació primaria.

A la secundaria, treballem per completar la línia de
Catala amb la publicació dels materials del primer cicle.
A grans trets, aixo és el que es pot destacar.

Que destaque u de la vostra tasca a la direcció des de
1998?

C: D'entrada, ha calgut reorganitzar-se, perque quan
entres en un lloc nou, cadascú té el seu taranná, i hi ha
una etapa d'adaptació; tot i que ja havíem treballat tots
junts previament, pero ara repreníem una feina des d'al-
tres posicions i tot s'havia d'ajustar. El que cal destacar, a
part de la commemoració dels 20 anys, és haver encetat
noves col-leccions. Destacaria la coedició amb l'Instirut
d'Estudis Catalans i Enciclopedia Catalana per publicar
«Clássics de la Ciencia», que és una col-lecció de pes in-
rel-Iectual i cultural per al país. 1 després hi ha «Capsa de
Pandora», que és una col-lecció que, per la temática que
tracta, costa de treure i implica un cert agosarament,
pero que estem contentes de fer.

M: Una cosa important és que dins la dispersió de la
producció d'Eumo Editorial, una codirecció permet que
et puguis dedicar molt més a la teva área, la puguis conei-
xer molt més a fons ... Jo penso que hem treballat molt bé
en aquest sentir. En aquests moments, sabem quines es-

coles estan treballant els nostres projectes, hem fet cam-
panyes de promoció conjuntes amb una empresa externa
que s'ocupa de promocionar els nos tres materials didac-
tics, s'ha fet una feina important de donar a coneixer
l'editorial, a la qual cosa ens hi ha ajudat la ce!ebració
dels 20 anys. Encara hi ha gent que pensa que Eumo és
només l'editorial de la Universitat de Vic i se sorprenen
quan els expliques que venem llibres al País Valencia, a
les Illes i a tot Catalunya.

Eumo ha trobat el seu Uoc dins el panorama editorial
catalá?

M: Penso que sí que té un lloc de consideració, no sé
si hauríem de dir de prestigi ... Cree que és un punt de re-
ferencia en e! món de l'educació i de la pedagogia. Pel
que fa al coneixement i prestigi, una col-Iecció com
«Textos Pedagógics», que és comercialment difícil, és
una marca d'Eumo, la gent la identifica. Penso que en e!
món de l'escola, Eumo és un punt de referencia pel que
fa a materials innovadors, diferents ... 1 en e! camp uni-
versitari, també té un nom.

C: Ara ja no es compara Eumo amb cap servei de pu-
blicacions universitari, com fa uns anys. La gent va ente-
nent que Eumo és una empresa diferent. Fins al punt que
altres universirats han vingut a Eumo a publicar en coe-
dició. Perque els seus serveis de publicacions no acaba-
ven de cobrir les necessitats que ells tenien. A part de la
qualitat dels llibres =perque si hi ha una cosa que em
sembla que sabem fer a Eumo és editar bons llibres-, les
universitats buscaven sobretot una bona distribució. La
comercialització que fem no la poden assumir els serveis
de publicacions universitaris.

En contra d'aixo, hi ha alguns autors que ens porten
un tipus de llibre que consideren apropiat per a Eumo,
pero quan publiquen una obra més comercial se'n van a
altres editorials, pensant que allo no encaixa amb la nos-
tra política de publicacions.

Editar en catalá és llancar-se sense paracaigudes?

C: És difícil, segons e! que editis i els camps en que
treballis ... Segons l'última enquesta de la SGAE sobre el
nivell de lectura, en comparació amb la resta d'Europa,
aquí es llegeix poc. Si fas obres de divulgació, o narrativa,
encara tens un cert mercat o t'és més facil de posar-lo a la
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galeria. Fer productes com els nostres, amb una filosofia
molt concreta tant per allIibre de text com per allIibre
universitari, és efectivament saltar al buit i no saps si al fi-
nal trobarás una xarxa o no.

En un futur es pot obrir l' editorial cap a nous sectors?

M: Penso que un dels sectors, que tenim obert pero
podríem potenciar, és el de narrativa. Ens agradaria d'en-
trar-hi pero som conscients de les dificultats que suposa
la competencia en aquests moments, en que el mercat
esta saturat. Per tant, aixo vol dir molta inversió i tenir
molt clara la línia seguir.

En el sector multimedia ens hi hem d'anar ficant. Un
projecte pendent és anar trebalIant els complements de
materials didactics en formats de CDRom i formats di-
gitals. Pero és un mercat difícil, que demana una inversió
molt elevada per a una editorial com la nostra ...

C: Has de tenir una estructura molt forta.
M: També hem de veure cap on evoluciona el sector.

Sembla un fet immediat que els tiratges dels lIibres po-
dran ser cada vegada més curts i aixo t' obre noves possi-
bilitats. Potser podrem tirar endavant alguns projectes
que fins ara desestirnavern, quan ens plantejavern el pú-

blic al qual podien arribar, perque podrem ajustar-nos en
els tiratges.

No s'ha pensat mai a editar best-sellers?

C: D' entrada, aquests mercats estan bastant saturats.
El que entenem per best-sellers són gairebé sempre nar-
rativa. Best-sellers a nivell universitari, és molt cornpli-
cat. Por ser una obra de divulgació general, molt ben es-
crita, que la gent trobi amena de lIegir...

EIs llibres d'Eumo no busquen un públic massa
elitista?

C: Diria que no és per a un públic elitista, pero sí que
tracten uns temes molt concrets. 1 aixo, a la vegada, ens
diferencia. En el mornent que entres en una editorial més
generalista, el teu públic no saps on trobar-lo. Com que el
públic és més difícil de definir, has de fer una campanya
promocional molt més forta i massiva. Mentre que nosal-
tres tenim molt clar quin és el nostre públic, sabem qui-
nes escoles consumeixen els nos tres llibres, sabem quin ti-

Monrserrat Ayats, Rosa Maria Sanjaume i Carlota Torrenrs

pus d' estudiants O quin es universitats gasten els nos tres
lIibres. Podem fer les campanyes molt més focalitzades i
més pensades per a un públic d' aquí, amb presentacions
en lIocs molt concrets. Aixó ens facilita la feina.

Si volguéssim fer un producte més generalista, el des-
plegament promocional hauria de ser tres o quatre vega-
des més gran.

Des de Barcelona es valora Eumo o es continua veient
com una editorial de comarques?

M: A vegades pensen en nosaltres com una editorial
de comarques. Pero ja comencem a notar en alguns mo-
ments que «tem nosa», en el sentir de competencia. Al
cap d'un o dos anys d'haver sortit el metode Pont, ja va
haver-hi una altra editorial que va fer un material sern-
blant. Quan va sortir el Primer Diccionari, Í'any 1985,
no hi havia res més. Ara, totes les editorials de lIibre de
text tenen diccionari per a infants. «Narratives» va ser
una col-lecció molt de referencia en el seu temps i va per-
metre de descobrir autors com Lluís-Anton Baulenas o
Rafael ValIbona. Pero el fet de ser petits i d'arriscar-nos a
trobar nous materials, nous rnetodes, nous autors, fa que
després sigui difícil de poder manten ir aquelIs autors als
quals no pots oferir el mateix que els ofereixen les grans
editorials.

Un altre exemple és el Castella com a segona llengua,
que editern des de cicle inicial fins a cicle superior (de
primaria); moltes editorials han fet noves edicions que
van en la línia del que nosaltres hem marcat. No sé com
ens veuen, pero penso que sí que som una competencia
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Fesra del Züe aniversari d'Eumo Editorial, celebrada al Casino de Vic el novembre
de 1999

directa. No tenim la capacitar que tenen les grans edito-
rials, pero en els casos en que I'hem encertat, tenim imi-
tadors.

C: Se'ns valora la feina pero encara sents a dir coses
com «aquella gent d'alla dalt ho fan prou bé», com si no
ser a Barcelona volgués dir fer-ho malament. Encara que
no és un problema exclusiu de l'editorial. Moltes empre-
ses ubicades fora de Barcelona porten la mateixa etique-
ta. Tot i que les noves tecnologies estalvien molt de
temps i redueixen les distancies fins a eliminar-les.

Com ha canviat el rol d'Eumo a Osona i a Catalunya?

M: Jo sóc a l'editorial des de fa 10 anys i tinc la im-
pressió que el canvi de rol d'Eumo va molt lligat a la rela-
ció de la Universitat (o Estudis Universitaris en el seu
moment) amb la ciutat i a la seva projecció. Jo diria que
ha anat de manera paral-lela.

Al cornencament, la projecció de l'editorial era dins
l'ambit local. En la mesura que han anat sortint noves
col-leccions, nous autors, nous directors, hem arribat a
un públic més ampli, pero per sobre de tot, en la mesura
que la Universitat s'ha donat a coneixer i ha buscat la re-
lació amb la comarca i amb el país, Eumo s'ha fet conei-
xer més. En aquests moments la Universitat té un pes es-
pecífic dins la comarca i a Catalunya, i l'editorial em
sembla que també. Crec que la celebració dels 20 anys
també hi ha contribuít, almenys aixo és el que ens pro-
posavem: obrir-nos a diferents col-lectius que fins ales-

hores potser no havíern tingut massa en compte, sobre-
tot obrir-nos a la comarca. Per aixo vam fer l'exposició,
vam organitzar activitats paral-leles per arribar al máxim
de gent... 1la valoració que n'hem fet és molt positiva.

Una editorial com Eumo, vinculada a un projecte
universitari, deu ser un cas únic a l'Estat, oi?

M: El cas és bastant singular. A la xarxa de l'Institut
Joan Lluís Vives, dins la comissió técnica de publica-
cions, fins fa poc érem l'únic casoAra diverses universi-
tats s'ho comencen a plantejar. Per exemple, la Univer-
sitat de Barcelona té servei de publicacions i té editorial.
EIs objectius d'un servei de publicacions i d'una editorial
són molt diferents. Basicamenr, el que els distingeix és si
hi ha una estructura de comercialització ben muntada.
Un servei de publicacions sovint pot fer obres interes-
sants, pero com que no té els canals per arribar al lector,
aquella obra no té tanta sortida. 1 els criteris de selecció
de les obres, és clar, també són diferents. No es mira tant
la viabilitat del projecte com l'interes que l'obra pot tenir
per a la universitat. El servei de publicacions treu els re-
cursos de la propia universitat; l'editorial els treu de la
venda del producte. Per tant, t'ho penses dues vegades
abans de publicar determinat títol i fas equilibris entre
projectes poc comercials, pero interessants, amb d'altres
que són més rendibles.

C: Aixo ens fa un cas practicament únic, Fa poc un
membre de l'Agencia per a la Qualitat del sistema uni-
versitari a Catalunya, en visitar l'editorial, em va derna-
nar quants diners invertía la Universitat de Vic a Eumo.
Li vaig dir que ni un duro i no s'ho podia creure. Sempre
t'has d'explicar, Encara que el panorama va canviant, hi
ha molta gent que no veula diferencia.

Davant les noves tecnologies, quin paper jugara el
llibre en paper?

M: Aquest és un tema de debat entre editors, irnpres-
sors, llibreters ... Tots estem convencuts que elllibre no
desapareixera, Hi ha publicacions que difícilment es po-
den passar a suport electronic, pero, en tot cas, sí que
canviaran moltes coses. Les noves tecnologies et perme-
ten d' editar en suport electronic i en tiratges molt reduits
un títol exhaurit, que no pots reeditar en paper perque
demana una inversió que no recuperaras mai, tesis, etc,
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Un altre tema que es qüestiona és que si les noves tec-
nologies ens han de permetre fer tiratges més curts i un
«servei més a la carta», aixo també té implicacions en el
procés que segueix elllibre. Leditor fa una feina que difí-
cilment pot canviar, tant si elllibre és en suport paper o
electronic, perque participa en l'elaboració final del lli-
bre, en l'organització dels continguts ... El que pot variar
és el procés, que es pot simplificar.

C: De moment, aspectes com la compra per Internet,
que permetria posar els llibres directament a disposició
deis lectors, com fan a la UPC mitjancant el carnet de la
universitat, es troba amb la reticencia de la gent a donar
el número de la targeta de credit. Els usos socials no
avancen amb la velocitat que ho fan les noves tecnolo-
gies. Fins que no hi hagi aquesta adaptació ... Arnés,
aquí, segons les estadístiques, no hi ha tants ordinadors
per habitant com al Nord d'Europa o als Estats Units, ni
hi ha hagut mai el costum de comprar per cataleg, que ve
a ser un pas previ del que seria la compra per Internet.
Quan els estudiants surten de la universitat, molts no te-
nen correu electronic a casa... , cal veure si aquestes noves
generacions que ja s'han habituat a la xarxa comencen a
fer ús de l'ordinador per comprar, o bé per baixar-se un
capítol d'un llibre ... No sabem que passará, El CDRom

ELREIETÓ

no ha donat els resultats esperats, potser perque no ha
aconseguit ser prou interactiu amb finalitats didáctiques
o perque demanava ordinadors més potents que els que
la gent té a casa. Amb elllibre electronic el que s'ha acon-
seguit és posar en pantalla elllibre de paper, pero cal veu-
re quins avantatges -a part d'evitar la tala d'arbres- apor-
ta. Com sera el suport delllibre elecrronicr Les llibreries
carregaran el disquet?

M: S'ha de rrobar la fórmula. Una enciclopedia costa
molt de fer i queda desfasada al cap d'un any; en canvi,
editada en aquest suport podria ser actualitzada més ra-
pidament.

Tres desitjos per al nou segle

C: Aconseguir que la societat llegeixi més, en primer
lloc. El segon desig seria que les noves tecnologies no
anul-lessin el llibre, sinó que fossin complernentaries i,
per tant, que elllibre no fos cap luxe i continués com a
objecte habitual de compra. I el tercer, aconseguir un
best-seller,

M: Em semblen bé aquests desitjos, pero també de-
manaria que hi hagi bons autors, gent que faci productes
diferents, en la línea que Eumo ha anat defensant.
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Entrevista a Ramon Cotrina, primer
administrador d'Eumo

«calla fer una editorial
que fos vivificada per
l'Escola de Mestres»

Amb en Ramon Cotrina, o en Mon, tal com li deien
els amics, fa anys que ens coneixem. Dels primers anys
en tinc un record vague, perque era molt petita. Quan
vam comen<¡:ara enfilar l'índex d'aquest Miramarges i
vam decidir que calia fer-li una entrevista com a un dels
primers que va ajudar a assentar les bases del que és avui
Eumo Editorial, vaig demanar de fer-la-hi jo.

L'atzar o l'infortuni va fer que no aconseguíssim de
trobar-nos el dia íixat i el temps se'ns tirava al damunt.
Per aixó, a la fi, vaig demanar-li que respongués per
correu. No és el mateix, és clar, pero conserva la veu
d'en Mon i la discreció que el caracteritza. Heus aquí
les respostes.

Que signifiquen per a tu les sigles d'EUMO?

Les sigles d'EUMO em porten cap a un temps molt
reculat. Devia ser el 1977. La idea d'endegar una edito-
rial va ser d'en Ricard Torrents. M'hi vaig entusiasmar:
calia fer una editorial que fos vivificada per l'Escola de
Mestres, que acabava de refundar-se, i que al mate ix
temps donés vida a l'Escola. Lanagrama EUMO no és
gaire eufonic, pero es pretenia que hi constés la idea
d'Escola i de Mestres i d'Osona. 1no en va sortir res més.

Com va comen<¡:arl' editorial? Parla'm dels primers
llibres, del primer equip de gent.

Vam cornencar amb un esclop i una espardenya. Vaig
fer uns quants viatges a Barcelona: ens calia informació
de com funcionava una editorial i de com legalitzar-nos.
Quan ens vam voler donar d'alta a 1'Ajuntament de Vic,
no sabien com catalogar-nos: no teníem local propi (vam
comen<;:ara l'edifici del col-legi de Sant Miquel), ni ma-
quines (llevat d'una d'escriure), i aixo no lligava amb cap
model d'empresa.

Entrevista de Carlota Torrents

Ramon Corrina

Al cornencament no érem cap equipoVaig cornencar
sol, amb el suport, aixo sí, de tota l'Escola, especialment
d'en Torrents, que n'era director.

El primer llibre (rnés aviat llibret) em sembla recor-
dar que fou un estudi geologic de la Plana de Vic. Tot
seguit vingueren unes llibretes per a aprendre catala, i
altres materials. En un cornencament es volia que els
autors fossin els professors de 1'Escola. Recordo un lli-
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bre de maternátiques per a mestres del professor Joan
Vila. El primer llibre d'exit va ser el Pont de Josep Tió.
Molt ben editat. Fins llavors el dissenyador dels llibres
era en Vernis. En Vernis era professor de l'Escola i calia
aprofitar les seves qualitats. Aquest llibre, pero, el dis-
senya en Ton Granero. Era un gran disseny. Va ser lla-
vors qua n en Ton entra a l'editorial, una bona adqui-
sició.

M'imagino que llavors d'ideals i de ganes de lluita -per
la situació política- en teníeu molts. Quins eren
aquests ideals i com els vau canalitzar a través de les
publicacions d'Eumo? Váreu patir censura?

Sí, teníem ganes de fer coses per al país. Ja durant la
dictadura havíem gairebé normalitzat el catala al col-Iegi

Sant Miquel. Ara ho volíem fer a través de I'Escola de
Mestres. 1 ho volíem fer aportant-hi la máxima qualitat
possible.

De censura no en vam patir cap pel que fa a la publi-
cació de llibres. El 1977 ja es respirava un aire diferent.
És cert que alguns «ben pensants» de Vic ens tenien, feia
ja temps, el dit a l'ull i feien el que podien per posar-nos
bastons a les rodes, pero res més.

Paral-lelament s'editava la revista Reduccions.
Treballáveu junts?

Jo no vaig participar en la fundació de Reduccions, per
cert, una revista fora del corrent. No m'hi van convidar.
No te'n puc dir gaire res. En un principi la revista no te-
nia res a veure amb l'editorial.

Quins llibres o col-leccions són els que més recordes de
la teva epoca a Eumo i per que?

Recordó, és clar, els primers. 1 les dificultats que tení-
em per col-locar les llibretes de catalá, No havíem entrat
en cap circuit de distribució i no feiem propaganda. La
qüestió económica feia un xic de basarda.

Cal dir que quan em vaig presentar, a pel, a algunes
llibreries de Barcelona perque ens venguessin el produc-
te, la resposta va ser bona. En alguns casos, excel-lent: la
Públia dels Ballester o la Llibreria Castells, per exemple.

Em va encoratjar molt el fet que el senyor Lluís Tor-
rens, d'Exclusives Escolars, editor i distribuidor, es com-

prornetés, si calia, a avancar-nos el cost de producció del
primer llibre «can>que volíem editar. Era el Ponto 1ens hi
vam llancar. 1 la vam encertar. Vam comencyar amb dos
mil exemplars i tinc entes que són quatre-cents mil. S'ha-
via de fer la presentació delllibre en una gran trobada de
mes tres que organitzava l'Escola. 1 el llibre no acabava
d' enllestir-se. En Josep M. Riera, de Pal-Ies, que era el
nostre impressor, no donava l'abast, Per fi, a mig con-
grés, vaig poder dur, al maleter del cotxe els primers dos-
cents exemplars. Exit. Deixa'm fer notar que, en aquest
mornent, en Jaume Puntí acabava de fer-se carrec de
l'administració de I'editorial. 1 ell, murri i sagacycom és,
sabé fer tirar el carro endavant.

Després d'aixo, i per raons que no són del cas, jo vaig
plegar.

Quin és el darrer llibre que t'has comprat? Ets un
comprador compulsiu? Llegeixes molt?

De llibres, ara, no en compro gaires. El darrer és
Calaveres admites de Jesús Moncada. És un autor que
m'agrada molt, tot i que algunes d'aquestes narracions
m'han decebut un xic. Havia estat un comprador de lli-
bres impulsiu; ara no. Ara segueixo el consell que em
dona la meya mare un dia que em va veure arribar amb
un feix de llibres: «més valdria que llegissis els que tens».

Encara, pero, conservo la debilitat de comprar-me lli-
bres de llengua: diccionaris, gramatiques, llibres d' es-
til. .. La meya deria hauria estat d' escriure i de saber per-
fectament el catala. Ara estic a punt de donar-me: no hi
arribo. Solament em falta que rellegeixi -i ara ho faig-
algunes traduccions de Carner perque m'acabi de des-
animar,

Encara fas fotografia?
No.

(Dones és una llástima. 1 ho dic amb raó de causa. De
petita en Mon em va fer les millors fotografies que
m'hagin fet mai i les guardo com un tresor.)
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20 títols
representatius de 20
anys d'Eumo Editorial

l. Geologia d'Osona. P. Busquers, A. Domínguez i M. Vilaplana

És el primer llibre editat. A la pagina de credits hi

consta com a data d' edició el 1979.

2. Pont 1. A. Fargas, O. Guasch iJ. Tió

El primer d'una serie de tres llibres amb una influen-

cia importantíssima en l' ensenyament del catala a no-

catalanoparlants. Segurament el best-seller més desta-

cat de l'editorial. Obra d'un equip de professors de

I'Escola Universitaria de Mestres d'Osona, avui Facul-

tat d'Educació de la UV.

3. Historia d'Osona. J. Albareda,J. Figuerola, M. Molist i 1. Ollich

Un llibre basic per a Osona i per a l' editorial perque va

ser la veu de tota una fomada de joves historiadors que

avui són al cim de la historiografia catalana. Editat a la
col-lecció «Lentorn» de llibres d'hisroria loca!.

4. Qui ha d'ensenyar a qui. Lev N. Tolsroi

Antologia de l' obra pedagógica de Lev Tolstoi, única a

Europa i traduida directament del rus per Helena Vi-

da!' Un llibre significatiu d'una col-Iecció ernblemáti-

ca de l' editorial, «Textos Pedagógics».

5. La desaparició de la infantesa. Neil Postman

Un dels llibres més venuts de la col-Iecció «Intersec-

cions» i que posa de relleu un dels temes més candents

de la nostra societat, quin tractament fem de la infan-

tesa.

6. El dret públic catalá. Vícror Ferro

Primer títol de la col-Iecció «Referencies». Un llibre

que fa honor a tota la col-lecció ja que és verdadera-

ment un llibre de referencia ineludible en la historia

del dret catala i ja consta de tres edicions.

7. Sabates italianes. Rafael Vallbona

El primer títol de la col-lecció «Narratives» de literatu-

ra contemporania catalana i traduída. La col-Iecció va

publicar trenta rítols i va popularitzar alguns autors

importants, catalans i estrangers.

8. «Primeres Planes». A. Palacín,A. Verdaguer, M. Canudas i

P. Bayés

Un conjunt de deu contes pensats per a l' aprenentatge

de la lectoescriptura que han tingut i tenen un hit in-
qüestionable, i que han donat peu a una col-lecció de

contes titulada «Les aventures d' en Pau i la Laia».

HIPERION
FRIEORlCH HOLOERLlN

ir

Primer
Diccionar;

--
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9. Hipérion. Friedrich Holderlin

Obra ernblematica també primer títol d'una
col-lecció titulada «Reduccions», que va treure no-
més sis títols i que sorgia de la iniciativa del consell
de redacció de la revista de poesia homonima.

10. lntroducció a la informatica. Enric Lopez

El primer títol d'una col-Iecció de llibres cientííics i
tecnics impulsada per 1'Escola Politecnica Superior.
Una aposta difícil i gairebé única en el món de l'edi-
ció universitaria en catala.

11. En blanco Mique1 T uneu

Elllibre més estrany que ha publicat l'editorial. Un
divertimento que ha estat alhora un best-seller i que
va donar el tret de sortida de tota una col-lecció i fins
i tot a un concurs d'idees per aplicar al format llibre.

12. Terapéutica delpacient amb cáncer terminal
R. Twycross i S. Lack

Primer títol de la col-lecció «Salut», una iniciativa
original i compromesa, si més no pel que fa a l'edició
en catala i que responia a un dels principis de l'edito-
rial de publicar bibliografia en catala dels diversos
ambits cientííics. Iniciativa de l'actual Escola Uni-
versitaria de Ciencies de la Salut.

13. Primer Diccionari. M. Ayars, M. C. Berna], F. Codina,

A. Fargas iJ. Tió

Primer diccionari editar en catala pensant específica-
ment en els usuaris: els infants. Obra de professors
de la Universitat de Vic. Un best-seller que ha tingut
-i encara té- una influencia molt important en el
món de l'escola catalana en les diverses edicions que
se n'han fet.

14. El comerf internacional. René Sandrerro

Primer títol de la col-Iecció «Economía i Empresa»,
primera iniciativa de l'actual Facultar de Ciencies ju-
rídiques i Econorniques per tenir en catala bibliogra-
fia de temática d' empresa.

15. «Escánner». A. Erra. L. Julian, R. Ríal. D. Viladomat /

C. Botifoll.}, Huguer, R. M. Lóbez,}. Reguant.]. Sala

Serie de llibres de ciencies socials per a l'educació se-
cundaria que planteja un enfocament totalment in-
novador. Són obra de dos grups d' autors, un de Vic i
un de Manresa.

16. Apín capon zapun amanicá 1134. P. Roig iJ. Fonr

Primer títol d'una col-lecció de narrativa juvenil que
desenvolupa conceptes científics reals de nivell de
d' ensenyament secundari, a través d' arguments atrae-
tius.

17. Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos
J. M. Mestres, J. Costa, M. Oliva, R. Fité

Un gros i gran llibre de referencia per a l'edició en ge-
neral i emblema de tota una línia d' edicions de
«Llengua i Texc», un dels punts forts de l'editorial,
amb autors i assessors destacats tant a la Facultat d'E-
ducació com a la Facultat de Ciencies Humanes,
Traducció i Documentació.

18. Dos mártirs de ma patria, o siga Lluciá i Marciá
A cura de Rícard Torrenrs

El primer títol d'una ambiciosa col-lecció, iniciativa
de la Societat Verdaguer, que té per objectiu editar
l'obra completa de Verdaguer en edicions crítiques.

19. Historia de la lingüística catalana (J 775-1900).

Repertori crítico P. Marcet i J. Sola

Obra destacada de la bibliografia hispánica, aquest
repertori, en coedició amb la Universitat de Girona,
va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca
1999 i el premi a la millor coedició entre una edito-
rial privada i un servei de publicacions universitari
1999.

20. Hola! R. Boixaderas, M. Majó iJ. M. Roquer

Atenta i sensible a les necessitats educatives del país,
Eumo va publicar l'any passat el primer llibre de ea-
tala pensat específicament per a alumnes nouvinguts
provinents de cultures de llengua no rornanica.
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Que opinen alguns
autors i ll-Iustradors
d'Eumo Editorial

Qüestionari

1. Com vas entrar en contacte amb Eumo i quins
avantatges creus que presenta publicar-hi?

2. Com definiries Eumo amb tres adjectius?
3. Si haguéssis d' escollir algun tÍtol del catáleg d'Eu-

mo, quin escolliries i per que?
4. Que t' agradaria de veure publicat l' any 2000?

Eusebi Coro mina
1.A través de Ricard Torrents, que es va interessar per la

meya primera obra (Practiques d'expressiá i comunica-
cio'),i'any 1984.
En qüestions de llengua, té i'avantatge que gaudeix
d'un gran prestigi entre els mediadors lingüístics i en-
senyants per la qualitat, el rigor i l'oportunitat de les
obres publicades.

2. Per la meya experiencia, és l'editorial en que el rigor,
l'amistat i la llibertat són tot u.

3. N'hi ha uns quants, pero si n'he de triar un per torea,
que sigui el Manual destilo La redacció i edició de textos,
perque conté allo més substancial dels meus interessos
professionals i de recerca.

4. Elllenguatge eJicar;.Autor? Qui s'hi vegi amb cor.

Pilar Fibla
1. Per la Fundació Jaume Bofil1.
2. En el meu cas, generositat.
3. N'hi ha molts d'inreressants, pero potser destacaria el

conjunt de la col-lecció de clássics de la pedagogia:
«Textos Pedagogics».

4. En els dos o tres anys últims s'han celebrat a la Uni-
versitat de Vic congressos i jornades sobre temes de
filosofia actual (ética, política ... ). Es podria fer una
publicació amb les conferencies que semblaven inte-
ressants. Molts professionals de la filosofia no poden
assistir a aquestes activitats, pero els agradaria «llegir»

les conferencies. D'altra banda, hi ha poques publica-
cions de filosofia en catalá.

Ernest Lluch
1. Primer vaig tenir contactes amb Joaquim Albareda per

la meya feina i després aparegué la possibilitat edito-
rial.

2. Seriosa, «frugal» i correcta.
3. El dret públic catala, de Víctor Ferro, dins la col-lecció

«Referencies» .

4. Bones obres sobre l'inici de la Guerra de Successió, del
qual commemorem el300e aniversario

Carme Molinero i Pere Ysás
1. Várern entrar en contacte amb Eumo a través de

l'amic i company Josep M. Fradera, assessor de la col-
lecció «Referencies».

2. Eumo és una editorial necessária en el panorama edi-
torial catalá,

3. Un de la col-lecció «Referencies», que és la que millor
coneixem: L'invent de la tradició, d'E. J. Hobsbawm i
T. Ranger (ed.).

4. Moltes coses. Algunes obres d'história conternporánia
europea i mundial d' especial impacte, per exemple,
sobre els feixismes.

I L'lnvent
el<: la Iradicló I

MANUAL D1ESTIL
LA NEDACCIÓ Il'EOICIÓ DE TEXTOS
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Imma Oliveras
1. L'any 1996 un grup de tres professores de música vam

enviar un original a Eumo per veure si estaven interes-
sats a publicar els credits comuns de música del 2n ci-
de de l'ESO. Després que Quim Maideu donés el
vistiplau, vam entrevistar-nos amb Miquel Tuneu per
tal de fixar les condicions i els terminis dels llibres de
música de l'ESO que ara són al mercat.
EIs avantatges de treballar amb Eumo són: que és una
editorial catalana, que és rigorosa, que respecta el text,
les opinions i les observacions dels autors i que, pel fet
de ser petita, el tracte és huma i molt cordial.

2. Tal com ho he fet en el paragraf anterior: catalana, ri-
gorosa i de qualitat.

3. Fins a quin punt l'home ésmúsic?de]. Blacking
Perque és un classic dins el món de l'antropologia mu-
sical. Perque es tradueixen molt pocs llibres d'especia-
lista i encara menys en el camp de la música. Cree que
aixo és el que dóna qualitat a una editorial, el fet que
editi llibres de prestigi i importants per a la cultura
d'un país, malgrat que, pel fet de ser llibres molt espe-
cialitzats, no tinguin una gran sortida al mercat.

4. M'agradaria que es tradúIssin llibres de consulta de
música al catala de l'estilde Blacking, o manuals d'his-
tória de la música d' autors com Rosen, Reesse, Bukot-
zen, Schonberg, Stravinski, etc.

ImmaOllich
1. A finals de l'any 80, més o meys, a través de Ton Gra-

nero i de l'escola Universitaria de Mestres, on jo dona-
va dasses d'Historia.
Avantatges: qualitat, seriositat i proximitat. El fet de
ser una editorial perita, f<J,miliar,el contacte directe au-
tor/editor. Aixó és prou important perque cadascú té
les seves propies manies.

2. EIs que he dit abans: qualitat, seriositat, i hi afegiria
gust estetic,

3. Per motius obvis, m' agrada la col-Iecció «Referencies».
4. Espero que surti elIlibrede la Dolors Bramon, sobre

croniques musulmanes del segle VIII i IX, editat a Eu-
mo, és dar!

RamonRial
1. Hi vaig entrar a través de l'Escola Universitaria de

Mestres, tot fent un seminari de ciencies socials. Pos-
teriorment, grácies a l'interes mostrat per Miquel
Tuneu, Joaquim Albareda i Josep Tió, vaig anar con-

nectant amb l'editorial. Més endavant, es va establir
una relació constant amb MontseAyats.
EIs avantatges de publicar a Eumo es troben, básica-
ment, en la receptivitat i l'esperit innovador que mos-
tra la gent d'Eumo alllarg dels anys. Cree que, sovint,
Eumo ha perdut la por al risc de publicar materials
nous i ha jugat la carta del servei als mestres. Ho resu-
miria dient que en el món delllibre de text «Eumo és
diterent».

2. Destacaria tres idees: la innovació, el servei al país, fer-
se assequible als autors.

3. Després de forca dubtes, segurament, optaria pel Pri-
mer Diccionari adrecat a l'educació primaria. En gene-
ral, abona part dels materials pedagogics editats. La
raó: el servei que han fet (des dels Ponts) i fan al país.

4. No ho sé!M' agradaria qualsevol títol, considerant que
editar en catala no hagués de representar cap esforc su-
plementari.

Pere Roig
1. Coneixia de feia temps l'editorial per alguns llibres

publicats, pero el primer contacte professional va ser
per rnitja de Jordi Font, a qui acabaven de publicar
una novel- la.
Quant a l'avantatge que representa publicar-hi puc
respondre amb un exemple adaridor: la col-lecció de
narrativa interdisciplinária «Projecte Solaris».

L/1 HUJI':iHR/1
DE L/1 LLlJr:I

RECORDA
EN BARNÉ

Ncgrancu amb gas
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Vaig recórrer diverses editorials per tal que em publi-
quessin un conte maternatic (precedent del que seria
posteriorment la primera novel-la del «Projecte Sola-
ris») i, tot i reconeixer-ne l'esforc creatiu, cap editorial
s'atreví a publicar-lo. A Eumo no solament me n'oferi-
ren la publicació sinó que acceptaren la proposta de
crear una nova col-lecció amb la mateixa orientació
que la primera publicació.

2. Seriosa, discreta, utópica ...

3. Si deixés de banda les propies, i actuals, deries perso-
nals, podria escollir un bon nombre de títols del vostre
cataleg, especialment els de la col-lecció «Textos Peda-
gogics». Pero ates el meu desig de donar preferencia a
textos dirigits a joves, amb I'intent de col-laborar a
trencar la dicotomia entre ciencia i humanisme, esco-
lliria (amb perdó ...) les dues o tres novel-les més ben
aconseguides del «Projecte Solaris».

4. La reedició delllibre Les dues cultures i la revolució cien-
tífica de C. P. Snow i la publicació d'altres llibres en
aquesta línia globalitzadora (biografia de Leonardo da
Vinci, etc.)
Una publicació periódica amb un contingut que ajudi
els joves a connectar la formació académica rebuda a
l'escola amb tot allo que esdevé al seu voltant mediat o
immediat i que a I'ensems els faciliti I'accés a una for-
mació global en que les diferents árees curriculars s'in-
tegrin adequadament.

Antoni Segura
1. Tot i que ja coneixia I'editorial, Quim Albareda es va

posar en contacte amb mi per encarregar-me un llibre.

BONA FEINA
Elmón arab
actual DAVID LOOGE

WiQ¡¡¡;¡P; '11M

El món árab actual, de la col-lec-

ció «Biblioteca Universitaria»

Bona ftina s'inclou dins de la

col-lecció «Narratives-

Hi trobo dos avantatges [orca estimables: cobreix molt
bé l'espai de difusió o comercialització en catala i el
tracte amb I'editorial és directe, afable i molt cordial.
També destacaria l'estil de les edicions: sobri, acurat i
digne.

2. Una editorial universitaria en carala que no renuncia a
una bona comercialització i a la publicació d' obres de
divulgació d'alt nivell. Eficacia, sobrietat i edicions
molt acurades.

3. La col-lecció «Biblioteca Universitaria».
4. Estudis i biografies o mernories sobre el període fran-

quista i la transició.
Análisis sobre els temes més importants de política i
relacions internacionals a la segona meitat del segle xx.

Teresa Soldevila
1. Se'm va demanar de col-laborar-hi rnirjancant la pu-

blicació d'un llibre, Sant Pere de Casserres. Historia i
llegenda.
El principal avantatge és que Eumo permet donar a
coneixer estudis de recerca de temes diversos, més
enlla de l'ambit comarcal

2. Rigorositat, bon tracte, diversitat.
3. És difícil escollir ... Jo destacaria la col-lecció «Narra-

tives» en el seu moment; m' agrada especialment Da-
vid Lodge. Molt públic coneix Eumo a través d' a-
questa col-lecció.

4. Celebro que hagi sortit la col-lecció «Capsa de Pan-
dora» i espero que es vagin publicant nous títols sobre
temática feminista.

Dos títols de la col-lecció «Capsa de Pandora»
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Qüestionari

1. Com vas entrar en contacte amb Eumo i
quins avantatges creus que presenta publi-
car-hi?

2. Com definiries Eumo amb una imatge?
3. Si haguéssis d' escollir algun rítol del cata-

leg d'Eumo, quin escolliries i per que?
4. Que t'agradaria de veure publicat l'any

2000?

Javier Aceytuno

1. Vaig adrecar un «mailing» amb mostres del meu tre-
ball.
Personalment m'agrada contribuir a la tasca educativa.
Penso que les imatges, a més de servir de suport dels
continguts textuals, molt sovint transmeten valors. La
meya experiencia amb Eumo, en aquet sentir, ha estat
molt positiva.

2. Podria ser un llibre obert del qual es desprenen fulls
que es van transformant en ocells i se'n van volant.
Aquesta seria una representació simbólica del llibre,
-de la cultura-, com a vehide emancipador.

3. No puc donar una resposta objectiva, perque no conec
prou bé l'extensa obra publicada per Eumo. D' allo en
que he participar em quedaria amb el Primer Diccio-
nari per raons personals i alienes al text; va ser una ex-
periencia gratificant intentar donar vida a les paraules,
més enllá del model clássic, purament descriptiu i
fred.

4. Un llibre-manual educatiu, en dau d'humor grafic,
per a adolescents, que tracti tots aquells aspectes de la
conducta que incideixen en el món que habitem: la
solidaritat, el sexisme, la xenofobia i el racisme, les
drogues, els comportaments a la família, el sexe, el res-
pecte a la natura, la política, el comportament vial, la
participació, la comunicació interpersonal, la cultu-
ra... amb un títol així com: Sóc al segleXXI!

Pilarín Bayés

1.A través d'Assumta Fargas i Josep Tió, que eren uns
xitxarel-Íos petits i molt espavilats que tenien unes ide-
es molt dares sobre que volien fer.

Cree que treballen molt seriosament, et donen molta
llibertat creativa, donen una difusió interessant als lli-
bres i em fa molta il-lusió que hi hagi una editorial im-
portant no barcelonina.

2. Serien en Pau i la Laia llegint.
3. Cree que han estat molt valents en el tema pedagogic i

en el fet de de promocionar gent avantguardista i alho-
ra publicar coses de Mossen Cinto que tant lloem i tan
poc conerxern.

4. Tots els rítols que ajudessin als pares i als mestres a do-
nar als nens una educació més cívica, solidaria i rica es-
piritualment em semblarien bé.

Il-lustració de Pilarín Bayés

Llorenc Canals

1. Mitjancant el grup de pedagogia de «Connexions»,
amb qui ja havia treballat a l'epoca del CDEDT.
No puc valorar-ne els avantatges perque només he pu-
blicat amb Eumo.

2. És la imatge d'un ventilador: que representa aire nou,
moviment ...

3. De la col-lecció «Connexions» (credits variables de
tecnologia per a I'ESO), escolliria El tren de vapor. Sóc
un gran aficionat als trens en miniatura i amb aquest
llibre vaig aprendre moltes coses sobre el seu funciona-
ment.

4. El discurs de prodamació d'Independencia del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.
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Jaume Gubianas

1. Vaig mostrar les meves il-lustracions a Montse Ayats i
al cap d'un mes em va trucar per dernanar-rne unes
proves més concretes que finalment no van anar enda-
vant, pero van ésser el preludi de les meves col- labora-
cions en alguns llibres de texto
EIs avantatges? El tracte cordial i posar les il-lustra-

cions al servei d'un material ben elaborat i molt ben

dissenyat.
2. Una noia mig fada mig vegetal que ha crescut al mig

d'una plana i al seu voltant un grup de follers-jardiners
que la cuiden, l'amanyaguen i ballen molt contents
perque s'ha fet gran.

3. Com que m'agrada forca la historia, triaria de la
col-lecció «Referencies» La població catalana medieval
d'Elisenda Vives, per la temática tractada i la seva clara
exposició del tema.

4. Potser alguna cosa relacionada amb l'arquitectura in-
dustrial de les colónies textils del Llobregat.

Christian Ynaraja

1.A través de l'associació Co-co-cómic.
L'avantatge és que és un producte fet aquí, pero sense
visió reduccionista.

2. La proporció áurica.
3. Qualsevol títol de la col-lecció «[ardins de Samar-

canda».

WJ110 -tCÓ 'lPnCUl...
20e -Á0¡~n'(14:¡q-a::¡q)

20



Els col·laboradors Miramarges. maig 2000

lgnasi Aragay

Fer historia

Eumo ha fet i fa historia. A les seves diferents col- lec-
cions hi han publicat autors com Pierre Vilar, Josep Fon-
tana, Thomas N. Bisson, Josep M. Fradera, Eulalia Du-
ran, Xavier Torres, Molinero-Ysás, Paul H. Freedman,
Josep M. Torras Ribé, Manuel Sánchez, Pere Anguera,
Antoni Segura i un llarg etcétera. Editar llibres d'historia
en un país amb índex de lectura i un coneixement del
propi passat tan precaris és, si no un acte d'heroícitat -no
cal exagerar-, sí un assumpte voluntariós. Ningú no
agraira una feina cultural d' aquesta mena, que rnalaura-
dament tampoc no donara redits econornics. De mo-
ment més aviat genera déficits. L'única historia que avui
interessa el gran públic és la que s'explica en imatges, tot
i que Catalunya, amb una lamentable indústria cinema-
rografica i una televisió desmemoriada i acomplexada,
tampoc no s'ha mostrat generosa a l'hora de produir i di-
fondre documentals i pel-Iícules.

Publicar historia -la col-lecció «Referencies», la revis-
ta d'Arqueologia Cota Zero i la revista Estudis d'Historia
Agraria, les monografies locals, els títols per a universita-
ris i la col-Iecció documental «[aume Caresmar»- és crear
infraestructura intel-lecrual. 1és crear lectors, ni que sigui
d'un en un. Algú coneix un lector d'historia, vull dir un
que no sigui del gremi? Segur que ben pocs. Són un bé
escasoPublicar historia també hauria de ser educar els his-
toradors, educar-los en el sentit de fer que pensin més en
les seves mares i fills -és a dir, en persones llegues en la
materia- que no pas en els seus amics o enemics d'univer-
sitat.

A Catalunya ens falten bons historiadors literats com
els de la tradició anglosaxona o, sense anar tan lluny, com
els de la propia tradició estroncada, la dels Rovira i
Virgili, Soldevila i Vicens. És el que jo, mer lector d'his-
tória, trobo a faltar. Algú hauria d'obligar a llegir Josep
Pla als futurs llicenciats i actuals catedrarics, als quals la
rigorositat ja se'ls suposa. Rigorositat i plaer no tenen per
que estar renyits. Només en comptades excepcions em
cau a les mans un llibre d'historia ben escrit, atractiu i
llegidor. En aquests anys Eumo me n'ha ofert alguns,
com ara L'últim Cambó, de Borja de Riquer.

Periodista cultural del diari Avui

Perrnereu-me insistir-hi i perdoneu la gosadia del
consell: la feina d' editors de llibres d'historia hauria de
ser la de fon;:ar l'autor a buscar el lector. Eumo ja ho ha
intentat i convindria que hi perseverés. Una editorial
universitaria no té per que renunciar al mercat. La uni-
versitat produeix cultura i la cultura ha d' estar a l'abast
de tothom. Les distincions entre alta cultura i cultura
popular sovint amaguen la incapacitat dels qui detenen
el coneixement de fer-se entendre pel comú de la gent.

Potser un dia la historia sera, també entre nosaltres,
un saludable negoci cultural. Amics d'Eumo, dotze mi-
lions de potencials lectors en llengua catalana, ciutadans
verges sobre el passat col-lectiu del país, us esperen.
MoltaSort.

Il'Ultim Cambó I
(1936-1947)

Ladr~t.tcatalanlsta daYant la
9UCna civil I el primer franqulSfM: I Jaume Balmes IEls rOnarr'Cnts raci onals

d' •..•na poIít;ca catOl;ca

aone de Riquer j Permanyer Jcsep M. Froder(l

Dos tírols de la col-lecció «Referencies-
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Joaquim Albareda

Les col-Iecclons
d'hlstórla d'Eumo

Si fem un repas al caraleg

d'Eumo Editorial, aviat ens ado-

narem del pes específic que hi
tenen les obres de temática his-

torica. Pero es tracta de valorar
no solament el total dels rírols
publicats en les col-leccions «Re-

ferencies», «Lentorn», «[aume

Caresmar» i «Biblioteca Univer-

sitaria», sinó també la qualitat i el prestigi de que gaudei-
xen en el món de l' edició en catala i, de manera especial,

en l'ambit universitario

Així, per exernple, «Reíerencies» és, en l'actualitat

una de les col-leccions més consolidades a Catalunya, en

la qual han publicat -i publiquen- obres els historiadors

Pep Duran

L'emoció és el que ens
empeny a continuar
lleglnt

Dins el meu repertori com a «traginer de contes» so-

vint explico el conte de Miquel Martí iPoI que la Carme

Solé i Vendrell va il-Íustrar en quedar commoguda per la
reílexió que transmet la historia. En L'aniuersari, álbum

il-lustrat editat per Hymsa el 1983, el protagonista s'ado-

na que aquell dia fa deu anys que s'ha casat i té por de ser
un home gris i fracassat: el fet de complir el dese aniver-

sari el porta a analitzar el temps que ha passat i com l'ha

gastat, té por de no haver-lo sabut invertir prou bé i no

esta prou satisfet del que ha fet fins aquell momento En

aquest estat depressiu troba un objecte amb un cert corn-

Historiador.
Professor de la Universitat Pompeu Fabra.

Director de les col·leccions d'história
d'Eumo Editorial

de més prestigi del país. De manera semblant, les col-lec-

cions «[aume Caresrnar» -coeditada amb l'Institut Uni-

versitari d'Historia jaume Vicens Vives de la UPF- i «Bi-

blioteca Universitaria» -coeditada amb la Universitat de

Girona- s'han fet un lloc, assenyaladament, en el públic
. . .

uruversitan.

Pel que fa a «Lentorn», una de les col-leccions més ve-

teranes d'Eumo Editorial, és un dels millors exponents

de la volada que ha pres la historia local a Catalunya,

amb obres sobre la majoria dels municipis de la comarca

d'Osona.

En l'ambit de la historia, dones, Eumo ha sabut im-

pulsar i manten ir unes col-leccions de primera línia i ho

ha fet, arnés, vinculant el projecte editorial al projecte

universitari i al territori on es troba arrelada.

Traginer de contes, IIibreter de Robafaves

ponent magic que el fa reaccionar, pero ... , no us acabaré

d' explicar el conte.

Quan l' editorial Eumo em va proposar que parlés de

la importancia de la literatura infantil i juvenil en la for-

mació de lectors amb motiu del seu vinte aniversari, bo i

que ells com a editors no s'hi han dedicat especialment,
em va sorgir el dubte de si estarien en la mateixa situació

que el protagonista del conte. Donant una ullada al seu

cataleg no sembla que sigui el cas, pero ...

Amb tot, el tema que m'han assignat no és senzill.

Seria obvi que aquest genere literari encaminés els futurs
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lectors cap al gust per l' activitat lectora, pero a la practica

no sembla que es compleixi aquest fet de manera genero-
sa. Moles són els lectors de llibres juvenils que s'avorrei-

xen i pensen continuar sent lectors quan puguin decidir
el que faran amb el seu temps.

Quines són les claus profundes que fan que uns lli-

bres per a primeres edats acompanyin el procés de Ior-

mació lectora? Com han d' estar escrits perque despertin
en el més profund dels lectors el desig de continuar bus-

cant en els llibres les sensacions que han experimentat en

alguna lectura que els ha commogut? Són preguntes que

surten en converses entre gent del sector (escriptors,

mestres, editors, llibreters, bibliotecaris, etc.), pero que

evidentment no tenen resposta exacta ja que estem par-
lant de les claus de la creació artística i de la comunicació

amb el més profund d'un mateix.

Miquel Siguan

El miracle Eumo

En la meya ja llarga vida universitaria he conegut

molrs intents de tirar endavant projectes editorials en el

marc d'institucions universitaries. Sempre, malgrat grans

dosis de bona fe i alguns exits inicials, 1'aventura acabava

malament, de manera que vaig arribar al convenciment

que una empresa editorial requereix un marge d'autono-

mia i una mentalitat empresarial que són incompatibles
amb les regles de joc d'una institució universitaria. 1 ho

creia fermament així fins que es va produir el miracle

Eumo. Una Escola Universitaria acabada de néixer gene-

raya una editorial que des del primer dia no sois no era

una carrega ni un obstacle sinó que representava ádhuc
una ajuda económica.

Des d'aleshores el miracle Eumo no ha fet més que

créixer fins a arribar a l'espléndida realitat que és avui, i jo

mateix he tingut la sort de col· laborar en alguna de les se-

ves activitats. 1 perque 1'he conegut de prop, puc assegu-

rar que no es tracta d'un miracle sinó d'una demostració

del que és capac;: un esforc;: generós i il-lusionat quan toca

de peus aterra i té una idea clara del resultat que busca. 1

El que sí he trobat en la meya experiencia com a lli-
brerer i contador d'álbums il-lusrrats és un terreny comú,

sigui quina sigui l' edat de «1'escoltador» de contes o del

lector literari, en el qual l'interes per la comunciació

d'experiencies emocionals, senzillament clares i sinceres,

obre portes i concentra volunrats per continuar buscant

en molts altres llibres el que es necessita sentir per afinar

en la vida.

1 aixo es troba en alguns llibres per a molt petits,

qua n encara no llegeixen paraules escrites pero sí imar-

ges, i en altres per a més grans, que els poden acompa-

nyar en aquest llarg procés de formació lectora, si hi ha

algú -pares, mestres, bibliotecaris, llibreters, amics ... i

EDITORS- que es preocupa de posar-los a 1'abast dels que

busquen.

Pedagogo
Professor de la Universitat de Barcelona.

Assessor de la col-lecció «Textos Pedagógics-

Miquel Siguan

és aixó el que em permet estar segur que en els anys pro-

pers sera capac;: de respondre als reptes gens f'acils que sig-

nifiquen les transformacions tecniques, més que rapides

vertiginoses, que estan capgirant la indústria editorial i

continuara ocupant un lloc rellevant en el panorama del
llibre catalá.
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Fabricio Caivano

Galaxia Eumo

Comparteixo la legítima joia de l'editorial Eumo en

el seu vinte aniversario Per moltes raons, pero en triaré

només tres. La primera rau en el seu particular origen: es

tracta d'una editorial que, ho diré amb paraules d' en

Ricard Torrents, neix «corn una extensió natural» de

l'Escola Universitaria de Mestres d'Osona. Un bressol no

gens comú en el món editorial «normal», on sovint es fa-

briquen llibres cercant una extensió artificial del mercat.

La segona és d' ordre qualitatiu. Revisant avui els catalegs

i les col-leccions, es fa ben palesa l'ambició tant de refer

una memoria pedagógica trencada, com alhora de donar

resposta als nous reptes educatius. El fruit és visible avui:

un magnífic fons editorial, una acurada edició i una rica

diversitat d'ámbits de reflexió educativa. La tercera:

Eumo va iniciar ara fa vint anys, arriscant-se sense dubre,

un estil nou de fer país, aquest conegut petit país, imme-

Jordi vnarroda

Més que mai,
•necessane

El desembre passat,

amb l' objectiu de fer un

artide per a El 9 Nou,
vaig tenir l' oportunitat
de parlar amb els autors

d' Hola! -un dels llibres

pedagogics més interes-

sants que Eumo Edito-

rial ha publicat darrera-
mento M'explicaven que

cap altra editorial s'havia

interessat pel seu projec-

te, un metode d'ensenyament de catalá especialment

pensat per a nens vinguts d'altres cultures que aterren a

Director de la revista Clij.
Cuadernos de literatura infantil y juvenil

diat i proper, que és la comarca, pero tarnbé el més gran,

fent bons llibres en catala, No m'estaré d'assenyalar, per

acabar, una condició que em sembla molt particular.

L'enriquidora dialéctica que Eumo manté entre allo que

és local i alló que ara en diuen global. Fer llibres amb vo-

luntat de respondre a una demanda comarcal s'ha mos-
trat paradoxalment com un model excel-lent per fer lli-

bres per a tothom. Ras i curt: bons llibres. Eumo va obrir

un camÍ propi: primer l'Escola de Mestres, després el

projecte editorial i els primers llibres, més tard els tallers,
l'ámbit del disseny, el reconeixement de la Universitat,

i ... Aquest model tan peculiar sembla un invent renai-

xentista, podríem dir-li «Galaxia Eumo». Una pinya de

gent que ha fet una gran tasca cultural amb les dues ener-

gies que fan realitat les coses més impossibles: la passió i

la professionalitat. Per molts anys llum ...

Periodista, cap d e la secció de Cultura
d'EI9Noud'Osona i el Rlpolles

les nos tres escoles, sovint a mig curs i sense saber ni un

borrall de la llengua i els costums del país. Grans institu-

cions i importants empreses editores havien negligit una

proposta que només a Eumo va trobar acollida, i que fi-

nalment es va convertir en realitat,

D'aquella xerrada en vaig sortir refermat en la convic-

ció que editorials com Eumo continuen essent necessá-

ries. Ho són més que mai. Vivim un moment de pro-

funds canvis en el món de la publicació de llibres, i ens

n'esperen encara més. EIs processos de concentració em-

presarial afecten també aquest sector-tan delicat, en una

cultura no normalitzada com la nostra-, i es dilueix la fi-

gura de l'editor com a persona que -a banda de sostenir

un negoci amb ortodoxia económica, és a dir, guanyant-
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hi diners- tingui la sensibilitat que requereix l'ofici.
L'editor com a curador -concepte que fa uns anys vaig
sentir, en la presentació d'un llibre a La Tralla de Vic,
aplicat a Jaume Vallcorba de Quaderns Crema, i que em
va complaure especialment- és un bé escasoEumo va néi-
xer amb aquest esperit fa vint anys, ha tingut en tota la se-
va trajectoria la intuició necessária per avan<;:ar-sea les ne-
cessitats del país en el camp pedagogic -aquell en que
l'editorial és realment forta i prestigiosa- i no ha perdut
aquella tensió interna que diferencia els que estimen la se-

Lluís Pagés i Marigot

Publicar des de fora
de Barcelona

La celebració dels vint anys d'Eumo Editorial, de
Vic, és una bona oportunitat per parlar del fet de publi-
car llibres de manera professional, constant i rigorosa,
des de fora de Barcelona. Editar des de la periferia en un
país com el nostre =petit i amb una capital forta i absor-
bent- presenta unes circumstancies diferents a les de
l'edició feta des del centre. Si bé la diferencia entre socie-
tat urbana i societat rural com a divisió sociológica de
Catalunya a poc a poc cornenca a esvair-se i cada vegada
tots som menys rurals i més urbans, en algunes activitats
professionals i empresarials la dicotomia entre centre i
periferia encara manté un gran pes específico

Una d'aquestes activitats és la que té a veure amb la
creació de cultura. Així l'editor de la periferia és una
especie d'artista de circ que fa funambulisme. Dalt
d'una corda, de vegades més fluixa o més tensa, segons
les facilitats o les dificultats concretes del sector editorial
en general i del sector editorial en llengua catalana en
particular, ha d'avancar procurant mantenir l'equilibri.
En una ma té els desavantatges i en 1'altra els avantatges
que li comporta la ubicació geografica.

La llunyania del centre col- loca l'editor en una situa-
ció d'una certa marginalitat comercial, de promoció i
d'incidencia directa sobre el mercar. Elabora, de la

va feina dels simples burocrates o dels que la contemplen
únicament com una font d'enriquiment.

Als mitjans de comunicació -pressionats per les edi-
torials grans, a vegades tractats per aquestes com una
part més de l'engranatge promocional dels llibres de nar-
rativa que aspiren a ser número-u-en-vendes- ens corres-
pon girar els ulls més sovint cap a realitats com la
d'Eumo. 1 fer la nostra feina, o sigui, difondre-la a la so-
cietat. EIs vint anys de l'editorial universitaria de Vic són
un bon moment per refermar aquest compromís.

Director de Pagés Editors

periferia estant, uns llibres els compradors dels quals
viuen a les zones centrals del país. Depen, de vegades,
d'unes xarxes de comercialització que no acaba de poder
resseguir directament. Fora de la capital, es troba també
allunyat de molts centres de decisió política, cultural i
mediatica. Ha de fer un sobreesforc per incidir-hi i per
aconseguir que els mitjans de comunicació donin als seus
llibres el tractament que objectivament mereixen.

Aquesta llunyania, pero, comporta elements avantat-
josos. En una epoca d' avencos tecnologics a les arts grafi-
ques -preimpressió i impressió- i a les comunicacions
-autovies i internet-, qualsevol llibre es pot fabricar,
amb garanties de qualitat, prácticament des de qualsevol
punt de Catalunya. Sense renunciar a cap possibilitat
tecnica, 1'editor en una ciutat petita o mitjana pot inspi-
rar al seu treball un ritrne més pausat que no el de la ma-
crociutat. La seva relació amb l'autor es converteix en un
tracte més personal i directe. El producte final aconse-
gueix un aire artes anal acostat a la prioritat inicial de
l'editor que és crear cultura, pero sense descurar l'aspecte
empresarial. A la vegada, la distancia respecte als centres
de poder proporciona a l'editor de la periferia un marge
de llibertat creativa que, amb esforc i imaginació, consti-
tueix la clau del seu exit.
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Josep M. Nadal i Farreras

Coeditar amb Eumo
Recordo que un dels llocs comuns més productius

que vam fer servir tots plegats quan es va inaugurar l'Eix
Transversal consistia a fer veure que la unió entre Vic i
Girona ja feia temps que era efectiva (i afectiva) grácies a
les col-laboracions intel-lectuals que han cristal-litzar,
entre d'altres i més enlla de les carreteres, en les edicions
conjuntes entre Eumo i la UdG.

Al merit innegable de les col-leccions i d'uns quants
títols que han merescut l'elogi de crítics, estudiosos i lec-

Miquel Porta Perales

Els beneficiaris del
lIibre catalá

Els últims vint-i-cinc anys de l'edició en llengua cata-
lana admeten diverses análisis i valoracions. Posats a triar
un aspecte d' aquest món, intentaré respondre a dues pre-
guntes que -en bona mesura- defineixen i caracteritzen
elllibre carala de les últimes decades. Primera pregunta:
¿per que ha estat i és tan fácil publicar en catala? Segona
pregunta: ¿quina ha estat i és la conseqüencia d'aquesta
facilitat? Abans de respondre convé de contestar a tots
aquells que neguin la premissa implícita en les preguntes i
afirmin que no és tan facil publicar en catala. Amb po-
ques paraules: aquesta objecció no passa la prova dels fets.
1la prova no és difícil de trobar: consultin vostes els cata-
legs editorials i s'adonaran de la quantitat de paper que
s'ha consumit per treure a la llum les mercaderies dels es-
criptors i assagistes catalans. Una volta contestada per la
via diguem-ne material l'objecció inicial, passem a les
preguntes formulades.

Per que ha estat i és tan facil publicar en catala?
Dones, perque en sortir de la dictadura -la cosa encara
continua tot i que amb menor intensitat- es va plantejar
un parell de necessitats: la necessitat ideológica (disfres-
sada de política) i la necessitat propagandística (disfres-
sada d' educativa). Necessitat ideológica que demanava

Rector de la Universitat de Girona

tors (i que han ajudat a situar al mapa del nostre país dos
centres tan dinarnics com els nostres), s'hi ha d'afegir,
com a principal actiu d'aquesta simbiosi, justament el
plaer de treballar de manera conjunta, ajuntant esforcos
i establint sinergies que han estat beneficioses per a tots.

En aquesta celebració d'Eumo, vull formular un de-
sig no gens prorocol-lari: que continuí aquesta relació es-
table i que sigui, en el futur, encara més estreta.

Filósof. Crític literari

i/o eXlgla que tot el que havia estar/era/havia de ser
Catalunya (millor, el que es deia que havia estat/era/havia
de ser Catalunya) fos conegut pels ciutadans. Sense
aquesta necessitat no s'entén, per exemple, el boom dellli-
bre nacionalment/ideologicament/patrioticament cor-
recte amb que es va inundar (la inundació segueix, pero
menys) les llibreries del país durant els anys de la transi-
ció. 1 no s'entén tampoc (havíem de ser igual/millor que
els altresl) l'entestament a crear una literatura catalana
que toqués tots els generes. 1, deiern, necessitat propa-
gandística que demanava i/o exigia que els ciutadans ea-
talans, especialment els joves estudiants, assumissin els
continguts implícirs o explícirs (en tot cas, inherents po-
sem per cas, la invenció/sobrevaloració de tot el que és
propi) que incorporava la correcció nacional/ideologi-
ea/patriótica. Sense aquesta necessitat de paper escrit de
carácter propagandístic i divulgatiu no s'entén, per
exemple, la feina de quasi apostolat que s'ha dut a terme
a les nostres escoles en materies com ara la historia i, fins
i tot, la literatura. Una mica de teoria al voltant de tot
plegat: l'edició catalana brinda un bon exemple de la dita
escola de la invenció/construcció nacional que remarca
(Benedict Anderson: Imagíned communítíes) el paper
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editorial en la creació i consolidació del sentiment de
pertinenca a una comunitat delimitada per fronteres de
llengua i historia, i que assenyala (Karl Deursch, Nanon-
building) que la comunitat nacional reposa sobre la in-
tensitat de les interaccions entre els seus membres sovint
aconseguida via sistema educatiu i mitjans de comunica-
ció com ara elllibre. Sí: en l'edició en catala també hi ha
tingut a veure l'interes comercial de l'editor. Pero, ¿fins a
quin punt existiria aquest interés si elllibre caralá no fos
esponsoritzat pel govern o l'escola? 1 per no ser tirllat de
reduccionista afegeixo el següent: a pesar de tot, elllibre
catala de les úlrimes decades ha tingut la sort de comptar
amb un seguit d'autors amb talent que són els que real-
ment han salvatels mots i la dignitat d'una cultura.

Quina ha estat i és la conseqüencia d'aquesta facili-
tat editora? Ras i curt: la cultura s'ha subordinat a la po-

Segimon Serrallonga

La llengua d'Eumo

Leditorial dels Estudis Universitaris, ara de la Uni-
versitat de Vic, ha volgut aconseguir i mantenir alllarg
dels anys una llengua tan próxima al real com fos possi-

ble, bastida com una casa damunt els fonaments secu-

lars, amb un sostre alt i esbarjosament obert als quatre
vents, una llengua forta i expandida, prompta a la crei-
xenca constant, sempre al marge dels palesaires puristes i
al marge dels seus germanastres els verinosos, una llen-
gua propia que es pogués moure lliurement entre les
llengües veínes i les vehiculars sense més interferencies
que les impulsores, recreado res i vivificadores.

Són diversos els llibres, són doncs diversos els llen-
guatges, pero la netedat, la claredat i l'ordre i, quan ha
calgut, tarnbé la voluntat literaria, han estat els objectius
principals i finals de totes les publicacions. Per arribar-hi
de vegades ha costat un gran esforc, d' altres no ha calgut
fer res més que oferir el material tal com rajava de la font,
de l'autor,

lírica (d'aixo se n'ha dit normalitzacio); s'ha fet un ús
sectari de la cultura via subvencions i prebendes (arnb
adhesions i silencis, o/ coursei; s'ha intentat dirigir i/o
manipular la consciencia del ciutada i l'estudiant (al-
guns normalitzadors en diuen recuperació, pedagogia o
didactisme quan, en realitat, no es tracta sinó d'activis-
me); s'han editat massa subproductes de ficció i no fic-
ció (elllibre carala ha estat un model de llibre-bajanada
i llibre-comprornes en el sentir partidista de l'expres-
sió), i alguns editors (pocs, i res a objectar) han pogut
fer el seu negocio Felicitats a tots aquells que han tret
beneficis -els que siguin: polítics, ideologics, eco no-
mics, etc.- delllibre catala. 1, sobretot, felicitats -ara va
de veres- a aquells que han aportat el seu talent alllibre
i la cultura del país i ens han fet -ara sí- una mica més
normals.

Director de la Biblioteca de la Universitat
de Vic. Autor i assessor d'Eumo Editorial

Segimon Serrallonga (Imatge d'arxiu)

El nostre ideal ha estat arribar a posseir un ecosistema
lingüístic saludable i fresc, de bon habitar, en el qualla
lectura i l'estudi produíssin goig i profit.

27



Miramarges. maig 2000 Els col-laboradors

Víctor Sunyol

En la poesia

Repassant el caraleg d'Eumo es té la sensació que

l' editorial té una zona fronterera molt ampla pel que fa

a la producció editorial. Si, per un cantó, el fet de

pertányer a una universitat la vincula a un tipus molt

concret d' edicions, lligat també als ensenyaments que

s'hi imparteixen, per l' altre és justament aquesta voca-

ció universitaria la que li dóna la voluntat d' estendre's a

tots els camps de l'activitat intel-lecrual, educativa i cre-

ativa.

Coneixent l' editorial de més a prop i coneixent qui-

nes són les persones que I'han feta possible i que hi ha al

seu darrere, és facil d'entendre les relacions que ha esta-

blert amb la poesia; entendre-les des d'aquesta idea

d'vuniversitat» i també des de la convicció i la vocació

personals sobre la presencia i la funció de la poesia en tots
els ámbits de la cultura i del coneixement.

L'any 82, només tres anys després del primer llibre,

quan encara feia les primeres passes, Eumo engega la
col-Iecció «Reduccions», juntament amb Edipoies, l'edi-

tora de la revista del mateix títol, i dona supon i acollida

a Clot, revista que fins aleshores aglutinava la poesia jove

de la comarca i que passa a ser d'ambit general. Ben aviat,

dones, es mostra la vocació literaria de l' editorial i la vo-

luntat d'aglutinar esforcos en el camp de la literatura i de

la poesia, que s'acaba de manifestar clarament un any

més tard quan (tarnbé juntament amb Edipoies) es féu

cárrec de l' edició de la revista Reduccions. Més tard, a par-

tir de I'any 87 es cornenca a publicar I'Anuari Verdaguer,
inici d'una tasca editorial relacionada amb la Societat

Verdaguer, que I'any 96 inicia el que ha de ser la seva

gran obra, l' edició crítica de l' obra completa de Jacint
Verdaguer.

No solament es tracta d'unes actuacions editorials

dins d'un programa (per altra banda, ben representati-

ves i definidores). Aquestes accions mostren no tant

una línia editorial com un esperit que anima Eumo; un

concepte que certament esta més enlla del que les defi-

nicions poden deixar veure. Així s' entén perfectament
la col-laboració d'Eumo amb I'editorial independent

Poeta. Editor de Café Central. Director
de la col-lecció «Jardins de Samarcanda »

Vícror Sunyol (imatge d'arxiu)

Cafe Central per l' edició de la collecció de poesia

«[ardins de Sarnarcanda», iniciada el 1992. En aquest

sentir, es podria dir que Eumo se sent una editorial

completa, que si bé podria tenir el territori acotar per la

pertinenca a una universitat, entén aquesta pertinenca

com una obligació intel-Iectual i moral d' abastar totes

les parcel-Ies i les figures del saber, conscient que la poe-

sia n' és una d'imponant. Al costat de la investigació

histórica, la pedagogia, la didáctica, la geografia, l' eco-

nomia, el pensament, la ciencia o la técnica, la poesia hi

té el seu lloc. Al costat i termenejant amb totes elles.

Podríem dir, dones, que Eumo, en la mesura de les se-

ves possibilirats, s'estructura editorialment des d'una

visió universal i universitaria, tal com s' estructura el sa-

ber quan es concep amb plenitud. De la mateixa mane-

ra que tothorn sap que Eumo no és una editorial de po-

esta, no escapa a ningú que significa per a Eumo la

poesla.
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Francesc Parcerisas

Reduccions ha
fressat camins nous

Semblava un miracle que, de tant en tant, arribés un
volumet que resultava ser una revista de poesia. Per als
bons lectors, per als escriptors, per als aprenents de poe-
ta, el primer descobriment de Reduccions sempre era gai-
rebé un miracle. Un miracle que, com les aparicions san-
tes, feia conversos i adeptes de tots aquells que, quan
menys ho esperaven -i de vegades fins i tot quan ja ha-
vien cornencat a desesperar- comprovaven que el rumor
era cert i que la poesia es congregava eufórica, beatííica,
pura, entre aquella mena de brillantor que sempre té la
tinta fresca. Pertanyo a aquells primers conversos, ho re-
conec, i alguna virtut devia tenir que encara practico el
ritual de buscar una nova aparició per veure quina bona
nova ens depara. Dir que n'hi ha hagur poques, de revis-
tes de poesia en catalá, només és una veritat a mitges: n'hi
ha hagut una pila -de vida sobresaltada i efímera, d'una
empenta curta, de volada reduída, i moltes de no-nades,
que no han pasat més enlla de la bona voluntat i les tertú-
lies dels poetes. Reduccions en deu ser la gran excepció.
Ho repeteixo: miraculosa.

La característica més important ha estat que els seus
redactors mai no l'han deixada convertir en un organ
d' escala, o d' opinió estilística, o de parroquia menuda.
Sempre hi han fressat camins nous, han buscat la deseo-
berta, els autors diferents, els noms estrangers, les traduc-
cions modernes. Classicisme i provatura, estudi i experi-
mentació, jovincells i poetes provectes ... , tot hi ha tingut
cabuda, no en ares de cap eclecticisme sinó de l'interes i
de la curiositat universals per la literatura de qualitat. 1, a
més, han gosat dedicar algun monográíic a autors que al-
tres entitats del sistema cultural semblaven reticents a ad-
metre dins el seu canon: el de Maria Manent n'és un bell
exemple. Repassant-ne els índexs encara hi trobem mos-
tres d'autors que no han tornat a ser llegits en catala.
Recordo, des de la distancia geogra6ca i temporal, uns
poemes de l'america Kenneth Patchen que hi vaig tra-
duir, segurament extrets d' alguna petita selecció de poe-
sia amorosa de New Directions o del volum dels Collected

Director de la Institució
de les Lletres Catalanes

Poems que vaig comprar a San José de California l'estiu
de 1971. Encara avui em sembla que tenen la mateixa
frescor i que podrien servir de via no gens ensucrada per a
poetes que busquen un model de veu per créixer. 1el ras-
tre -abans d' ernbrancar-vos a llegir-lo en el bolit d'inter-
net- el podeu trobar a Reduccions.

Pero hi ha més encara. Reduccions ha estat oberta a
l'obra i als dubtes dels poetes, a les seves incertituds i pro-
ves. També en sóc testimoni agra'it perque el 1989 o
1990 vaig enviar una versió del «cigne» baudeleria a
Segimon Serrallonga amb variants un xic sorprenents i
quatre textos de traduccions acarades. 1aleshores la revis-
ta es va inventar unes meravelloses pagines desplegables
que feien, molt més enllá del que jo havia estat capac;:de
somiar, justícia a la intertextualitat d'un poema ric en
conflictes, evocacions i suggeriments creadors. El seu
nom, Reduccions, havia tingut uns efectes multiplica-
dorso 1 aquests seus efectes de concentració, constancia,
seriositat han estat precisament allo que ha prestigiat la
revista dins l'ambit de la poesia.

Número extraordinari de Reduccions, dedicar a Poesia i Ciencia
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Conversa amb Gemma Romanya,
empresaria d'arts grafiques i mecenes

El món de la
Informática i de les
telecomunicacions no
ha fet més que
comencar

Gemma Romanyá dirigeix des del 1973 la imprern-
ta Romanyá/Valls (Capellades), una de les empreses de
capital catalá més importants d' aquest sector.

Darrere unes formes suaus i educades, una gran sen-
sibilitat per les arts i un compromís ferm amb el mece-
natge cultural, amaga un esperit emprenedor i obert als
nous reptes del mercat.

Rornanyá/Valls ha estat una empresa capdavantera al
nostre país en la introducció de noves tecnologies que
han modificat substancialment el procés de producció
de llibres. Parlem d' aquests canvis amb Gemma Roma-
nyá, una persona que duu la professió a la sango

El meu pare era caixista, és a dir, l'operari que prepa-
raya els motlles que servirien per imprimir a les máqui-
nes de tipografia. Em meravellava l'habilitat que tenia de
convertir un escrit, sovint presentat de qualsevol mane-
ra, en un irnpres net, ordenat, equilibrat, destacant-ne el
que convenia amb caracters més grans en perfecta har-
monia amb els més petits. Lany 1955 es va instal-lar pel
seucompte.

Amb un to planer i distes, Gemma Rornanyá fa un
repás a la historia del negoci familiar i aixó serveix per
il-lustrar-nos també sobre l'evolució que ha seguit la
impremta al nostre país des dels anys 60.

Lany 1965 vam comprar la nostra primera máquina
d'offset. Els motlles d'impressió foren substituús per fi-
nes planxes d'alumini; els originals de plorn, per fotolits.
Gradualment, la tipografia per a la impressió de llibres i

Entrevista de Gemma Redortra

Gemma Rornanyá

la máquina linotip, usada en la composició de textos, van
anar desapareixent. Pero encara ara, a casa nostra, hi fem
estampes de comunió, participacions de noces i altres
treballs d'artesania, sobretot.

És la mecenes, i no l'empresaria, la que ens mostra un
magnífic exemplar d'un llibre impres en tipografia so-
bre paper elaborat a má al Museu Molí Paperer de
Capellades. És un recull de poemes inedits de GarcÍa
Lorca.

Dels nostres principis en l'offset recordo especial-
ment el primer llibre que hi varern imprimir, Triunfo,
d'Editorial Estela, l'any 1965, del qual posteriorment

30



Els col·laboradors Miramarges, maig 2000

se'n van fer repetides edicions (algunes de 25.000 exern-
plars, en castellá. Déu n'hi do, per a aquella epocal). En
caralá el vam imprimir amb el nom de Reeixir, pero amb
tiratges molt més baixos (encara es llegia poc en catalal).

La mort del seu germa el 1973 la va fer interrompre els
estudis -Gemma es preparava per a poder entrar a tre-
ballar a 1'ONU- i prendre les regnes de la impremta fa-
miliar en uns moments de gran s canvis: havien engran-
dit la nau, havien comprat la primera máquina rotativa
per a llibres que hi va haver a Barcelona i havien intro-
duít també un tren d' enquadernació per tal de poder
lliurar al dient els llibres acabats.

En aquells moments a l'empresa hi havia vuit treballa-
dors, instal-lacions i máquines de primera línia, pagades
amb credits que s'havien de tornar. La veritat és que vam
passar uns temps molt difícils: algunes comandes irnpor-
tants van fallar; algunes persones, fins i tot algun client,
van tractar d'aprofirar-se de les diíicultats que passavern,
no tant per ser jo dona sinó per ser jove (llavors tenia 28
anys) i inexperta en aquest campo Pero la veritat és que
encara em va servir d' estímul per lluitar més.

Va ser necessari anar a buscar nous dients. Al' empresa
l' avalava un servei de qualitat i rigor en l' acompliment
de dates de lliurament.

De mica en mica, els nos tres clients ens en feien venir
de nous. Aquest va ser, entre altres, el cas d'EUMO, amb
qui vaig cornencar a treballar l'any 1984. Estic orgullosa
de comptar amb unes quantes editorials, com EUMO,
que malgrat una producció i uns tiratges reduús en corn-
paració amb els gran grups, tenen en canvi uns productes
de gran qualitar.

Malgrat ser conscient de les dificultats que comporta
ser pioner en la introducció de canvis, Gemma Roma-
nyá veu més oportunitats que problemes en els reptes
que plantegen les noves tecnologies.

El 1997 vam comprar un sistema revolucionari de
preimpressió: el Computer to Plate (de l'ordinador a la
planxa). Dins el sector editorial, vam ser els primers a
implantar-lo. EIs Iorolits desapareixien i el muntatge de
les planxes s'autornatitzava mitjancant l'ordinador. jo
em pensava que tots els meus clients estarien encantats
que els estalviés el cost dels forolirs, pero em vaig trobar,
per sorpresa meya, dificultats en molts casos. Hem hagut

de lluitar durant aquests darrers dos anys, pero avui puc
dir que més del 90% de les novetats ja ens arriba preparat
per a aquest sistema.

1els seus plans no acaben aquí.

La nostra propera inversió sera la impressió digital: és
a dir, de l'ordinador a la máquina d'imprimir directa-
mento Aixo ens perrnetrá implantar la impressió sobre
demanda.

Davant la pregunta de quin paper creu que tindran els
impressors en el futur del llibre, Gemma fa els seus
pronóstics.

Veig molt més perillós (que Internet) l'aparició del
llibre electronic. Jo crec que arrasara, perque és practic
per a l'editor i per al lector, que, en definitiva, són les
dues parts interessades. Que haurem de fer els impres-
sors? D'una banda, convertir-nos en impremtes virtuals,
i de l'altra, buscar altres mercats, com el de revistes,
opusdes ... , i sobretot, tenir els ulls molt oberts perque
aquests canvis no ens agafin desprevinguts.

El món de la informática i de les telecomunicacions
no ha fet més que comens;ar i els nombrosos canvis que
ens esta portant poden projectar-nos al fang, com els
molins de vent del Quixot, o entre les estrelles, com res-
ponia Cyrano de Bergerac. Jo espero que ens projectin
entre les estrelles!

Petita Minerva i corró per treure proves tipografiques. Exposició «Llibres i estudis
superiors a Vic: una historia de 1.000 anys», amb rnotiu de la commemoració del
20e aniversari d'Eumo Editorial. Museu de l'An de la Pell de Vic (seternbre-ocru-
bre de 1999).
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Ricard Torrents

El dlstrlbuidor
Lluís Torrens,
d'Exclusives Escolars

Tot editor sap que depen del distribuidor, igual com
aquest sap que depen del primer. Lun és la font, l'altre és
1'hort, solia dir Lluís Torrens, el senyor Lluís d'Exclusives
Escolars, en una de les seves metafores habituals, inspirades
en la vida de pages, que també aplicava a la relació distribuí-
dor-client, sense oblidar que en aquesta cadena hi ha també
elllibreter, a més de l' autor, com a anelles principals.

Lluís Torrens era un home de la Segarra, coneixedor del
que significa l' aigua i la terra. Baixa a la gran ciutat, hi cons-
truí des de zero una de les empreses de distribució de llibres
i materials escolars més potents del país en els anys vuitanta
i la dirigí amb exit fins a la mort prematura, el 1994, quan
acabava de complir seixanta-un anys.

Eumo Editorial no podia celebrar el vinte aniversari sen-
se recordar-lo i retre-li un modest pero sentit homenatge
des d' aquestes pagines. La relació comercial entre Eumo i
Exclusives Escolars va cornencar l'any 1980, just un any
després que comencéssim d' editar. Els primers exits de ven-
des varen ser les Llibretes autocorrectives i el metode Ponto El
catala havia entrat com a ensenyament normal a les escoles.
Lequip que dirigia Josep Tió estava preparat per a llancar al
mercat materials escolars fiables des de la didáctica i des de
la lingüística. El senyor Torrens es va enamorar d' aquells tí-
tols. La gent d'Eumo, primer Ramon Cotrina i després
Jaume Puntí, Ton Granero, Miquel Tuneu, Joan Lagunas i
Montse Ayats, així com també la gent deis nombrosos
equips de mestres autors de llibres d'Eumo, hem apreciat
no sols la tasca del professional de la distribució sinó també
les qualitats humanes del senyor Lluís.

Serveixin de reconeixement aquestes ratlles que recullen
la síntesi de la seva trajectoria humana i professional, a par-
tir d'unes informacions transmeses per la família, en espe-
cial la senyora Rossita Melich, vídua de Lluís Torrens, i
transcrites pel nét, Arnau Rovira.

«Va néixer 1'1 d'abril de 1933 a 1'Astor, petit poble del
municipi de Pujalt, a la Segarra histórica, al si d'una família
de pagesos. Era el segon de cinc germans i el més gran deis
nois. Des deis 8 anys fins als 13 s'esta a casa deis avis ma-

Rector de la Universitat de Vic. President del Consell
d'Administració d'Eumo Editorial

terns a Anglesola, per tal de cursar els estudis primaris.
Torna a casa, i com que fer de pages no li agrada gens, els pa-
res l'envien a Barcelona, a casa d' uns amics de la família, per
continuar els estudis. Cursa Estudis Mercantils a l'Acade-
mia jauma, on va continuar com a professor de cornprabi-
litat, fins que marxa al Servei Militar.

»En tornar, es queda a viure a Barcelona. Als matins tre-
ballava de comptable en una fabrica metal-lúrgica i a la tar-
da feia de representant d'una petita empresa de material es-
colar. A partir de les relacions que estableix amb els rnestres,
es va engrescant en el món de l' escola i cornenca a distribuir
llibres als col-legis. Progressivament es va creant un nom de
persona seriosa i formal en la feina i va augmentant el nom-
bre de clients. Lany 1967 deixa la fabrica i es dedica plena-
ment a la distribució deis llibres i materials escolars. Lany
1969 s'associa amb els germans Ramon iJoan Casals i amb
Ramon Riera per fundar la societat Exclusives Escolars
S.A., de la qual Lluís Torrens assumeix la gerencia.

»Lany 1957 es casa amb la novia de sempre, Rosa Me-
lich, la Rossita, de la Segarra com ell. Van tenir dos fills, la
Marta, nascuda 1'any 1957, que va estudiar Medicina i exer-
ceix com a psiquiatra, i en Lluís, nascut l' any 1966, que es-
tudia Ciencies Econórniques i treballa a Exclusives Escolars.

»De carácter obert i afable, era molt amant de la família i
del treball, El temps lliure, el dedicava a la lectura, a cami-
nar, a seguir el Barca i, de tant en tant, a jugar una partida
d'escacs.

"A la feina era una home de gran seriositat comercial.
No deixava mai de complir un compromís, tant si es tracta-
va d'un proveídor, del qual deia que era la font, com d'un
client, del qual deia que era l'hort. L un sense l' altre no eren
res. Tenia un esperit molt practico A la feina el seu lema era:
"una sola comanda, una sola factura i una sola devolució;
rapidesa, economia i simpliíicació".

»La seva ampla visió comercialli va fer apostar des d'un
principi per Eumo, ja que solia dir que era una editorial es-
pecial, en el sentir que tot el que feia ho feia massa bé, ja que
d' altres la copiaven.»
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Miquel Tuneu

Miquel Gracia:
I'home i I'impressor

El senyor Miquel Gracia és impressor, pero nosaltres
1'hem conegut sempre com a corredor d'impremta. El
senyor Miquel Gracia té una virtut que el fa sobresortir
entre la multitud de corredors de les impremtes, i és que
mai no ha estat atabalador. El senyor Miquel Gracia té
la saviesa que dóna l'experiencia de molts anys de trae-
tar amb editors i sap que la insistencia és efectiva només
si se sap insistir sense insistir gaire. El senyor Miquel
Gracia té la virtut de saber estar, de saber ser allá quan
se'l necessita, tranquil i somrient, gairebé sense fer-se
notar, pero l'editor sap, d'una manera gairebé incons-
cient, que té algú al costat que recollirá discretament els
fotolits i la urgencia =perque quan es recullen uns foto-
lits s'entorna també una urgencia, si no una ernergen-
cia-, i prornetra de tenir-los el dia convingut, cosa que
rranquil-litza qui-sap-lo. Després passa el que passa -en
aquestes alcades de la vida professional tots sabem que
el món de la impressió i de l'enquadernació ten en im-
ponderables, tenen obstacles insalvables, tenen necessi-
tats urgents que requereixen sempre un parell o tres de
dies més, pero aixo és part d'una altra historia.

El senyor Miquel Gracia no té mai pressa quan és
amb tu, aquesta és una virtut que costa de veure, pero
que quan 1'has observada no pots, sinó agrair-la profun-
dament. Habitualment ens comuniquem a batzegades,
just el temps de dir -mal dits- els topics del primer con-
tacte, perque una pressa -generalment injustificada i so-
vint histerica- ens té el cor encongit i ens empeny a gi-
rar com baldufes fins i tot quan ens relacionem amb els
col-laboradors -suposo que pensem que aixo ens dóna
una imatge d'executius que no poden perdre el temps,
quan en realitat ens fa perdre el temps, els papers, el
contacte huma i el sentir de l'orientació. Pero enmig del
remolí, enmig del caos, alla hi ha, impassible, aparent-
ment sense pressa, només per a tu, el senyor Miquel
Gracia.

Cap del Servei de Publicacions
de la Universitat de Vic.

Director d'Eumo Editorial des de 1992 a 1998

El senyor Miquel Gracia té la virtut d' estar una mica
de tornada, si no de tot, dels entrebancs, els impondera-
bles, la cridoria i els nervis de la professió. La seva part
de la feina de producció dels llibres és al final de la cade-
na, i allá s'hi acumulen totes les urgencies que fins ales-
hores encara quedaven prou lluny. Ell posa una mica de
calma en la crispació generalitzada, se sap situar a 1'ull
de l'huraca, allá on no es mou res, i et parla amb la veu
mesurada, amb el gest relaxat i, com qui no fa res, impo-
sa una mica de seny -entre altres coses perque promet
tenir els llibres a l'hora que li demanem, un fet que, no-
més que hi penséssim una mica, veuríem que és definiti-
vament impossible, pero que demanem com a miracle,
fora de qualsevol vestigi de sentir comú. 1 el senyor
Gracia fa que sí, et mira als ulls i et diu: «sí, farem el que
podrern», i tu vols entendre que diu que ho tindrá a la
data convinguda. (En un discret apartat diré que d'aixo
se'n diu voler ser enganyat, i els editors som aixo, éssers
que glateixen per ser enganyats. 1 que fan els impres-
sors? Donar al client allo que demana, naturalment
-aquesta és la primera de totes les lleis del mercat.)

El senyor Miquel Gracia no és un superhome, és un
home amb totes les virtuts i tots els defectes que aixo
porta implícito Potser aquest breu retrat m'ha sortit una
mica massa «fallero» per donar el to de la persona. Així
no deu ser com ell es veu, naturalment; així és com, amb
una punta d'humor, el veiem els que tenim la sort de
treballar en contacte amb ell. La meya intenció no és de
fer una caricatura, és clar, sinó posar de relleu amb gros-
ses i amicals pinzellades alguns aspectes que, per sobre i
més enlla del professional, traspuen una senzilla i cálida
humanitat. Aquest és, em sembla, el senyor Gracia que
els professionals d'Eumo coneixem i estimem.

"
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Entrevista a Joaquim Ensesa,
de la distrtbuldora Are de Sera

«El catáleg d'Eumo
conté una proposta
que podria signar,
pel seu interés,
qualsevol editor del
nostre país»

L'Arc de Berá va néixer l' any 1971, en uns moments en-
cara difícils de represa de l' activitat cultural a Cata-
lunya. Crear una distribuídora de llibres exclusivament
en catalá, després de l' experiencia fallida d'Ifac, devia
ser una decisió molt agosarada. Com recorda aquells
inicis?

Linici de l'Arc de Bera ve produú, principalment, per
la mancanc;:a d'una estructura comercial que donés a
coneixer i comercialitzés la minsa producció editorial
que, després de la forta crisi que ens havia precedit, tor-
nava a iniciar-se tímidament.

De fet, dels quatre fundadors de l'Arc de Berá, tres
érem professionals delllibre en catala: en Josep M. López
Llaví i jo mateix, iniciats a l'Ifac l'any 63, i en Jordi Úbe-
da, responsable de Publicacions de l'Abadia de Montser-
rato Pero el motor veritable, l'inductor que ens va aplegar
a tots en aquesta suggestiva iniciativa, va ser Josep Espar,
que com en tantes altres coses que afectaven el món de la
cultura catalana, era un perfecte coneixedor del buit que
existia i de com era de necessari no retardar més lexisren-
cia d'una comercial que es dediqués exclusivament a les
revistes i llibres en catala,

Puc dir, en honor a la veritat, que no li va ser difícil de
convencer-nos per tirar endavant aquest projecte i que
amb el coneixement adquirit en els anys treballats en el
sector no va ser difícil analitzar ampliament quins eren
els objectius empresarials ja que els polírics els teníem
molt clars. Per tanr, creávem una distribuidora amb un
objectiu que recull el nostre anagrama Centre Difusor

Entrevista de Gemma Redortra

Joaquim Ensesa (imatge d'arxiu)

d'Edicions Catalanes, pero amb la ferma voluntat d' acon-
seguir la rendibilitat suficient de la nostra gestió per tal
de garantir una continuitat i no defraudar els prop de
300 comptepartícips que ens van donar suport en aquest
projecte.

Segurament, tant el volum d' operacions com el marge
de benefici devien ser modestos al cornencament, Qui-
nes creu que van ser les claus de l'exit de la nova em-
presa? Quin paper hi van tenir els editors i els llibreters?
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Vam comptar amb el suport professional i decidit
dels llibreters, que ja ens coneixien, i a qui es deu, en bo-
na part, la recuperació de l'habir de la lectura en catala.

Pel que fa als editors vam tenir, inicialment, molts en-
corarjaments, si bé és cert que les principals editorials te-
nien, en molts casos, la seva propia comercial i que, com
en qualsevol negoci, guanyar-se la confianca professional
va resultar un xic més lent, segurament com a conse-
qüencia de fracassos anteriors d'altres distribuidores que
devien despertar algun recel, i més quan algunes distri-
buidores d'arnbit estatal ens auguraven una durada ben
curta. De tota manera, avui podem dir que la nostra te-
nacitat va vencer.

El 1978l'Arc de Berá, juntament amb uns quants edi-
tors, va crear una nova distribuídora, Llibres Catalans.
Per quin motiu?

L'Arc de Bera es va anar consolidant. Al país van pas-
sar coses políticament importants que ens van fer decidir
de crear el que, podríem dir, era la nostra propia com-
petencia: Llibres Catalans. Aixo ve donat per diverses ra-
ons. Les principals, un creixement molt considerable, un
futur que es preveia millor i una manca d' espai que ens
obligava a veure-ho així.

Per tant, com que disposávern d'un local a la Gran
Via de 1.200 m2 i com que hi havia alguns editors que
manifestaven cert interés per estar implicats en la comer-
cialització, vam decidir tirar endavant aquesta nova em-
presa que, a més , havia també de poder comercialitzar
llibres en castellá. Ens hem d' atribuir a nosaltres rnatei-
xos l'enorme error del nom per dur a terme una tasca a
tot 1'Estat espanyol, pero la veritat és que, amb les preci-
pitacions, en 1'únic en que no vam pensar fins que vam
ser davant del notari va ser el nom.

Llibres Catalans ha funcionat amb plenitud fins 1'any
95 en que vam decidir unificar les dues facturacions.

L'any 1982, Eumo Editorial comenp a treballar amb
l'Arc de Berá, Recorda els primers títols que van distri-
buir d'Eumo?

Les nostres relacions amb Eumo van comen<;:ara ini-
ciativa nostra, ja que veiern en la seva producció una pro-
posta d'interes general. Encara que provinent d'una uni-
versitat, no es tractava d'una producció exclusivament

técnica, ans al contrari, tenia temes diversos d'interes ge-
neral i ens va semblar que era 1'inici, com així s'ha de-
mostrar, d'una proposta editorial que amb el temps arri-
baria a ser més amplia.

Se'm fa difícil sempre destacar d'un cataleg una obra
determinada, si bé algunes assoleixen nivells més alts de
venda que les altres. Cree, i així ho fem, que com a pro-
fessionals hem de donar un tractament igual a totes les
obres. Em semblaria injust no destacar la magnífica
aportació que l'editorial Eumo va fer en el seu moment
amb «Narratives» en el camp de la literatura, donant ea-
buda a autors novells que a hores d'ara s'han consagrat:
Rafael Vallbona, Lluís-Anron Baulenas, el malaguanyat
Valeria Pujol, Agustí Pons, i en traduccions d' obres de
Leonardo Sciascia, Massimo Bontempelli, i tants d' al-
tres. També, i en un camp més minoritari, destacaria la
magnífica col-lecció «Textos Pedagogics», sense oblidar
els temes d'ordre més local com els que aplega la col-lec-
ció «L'entorn». En definitiva, el que importa és que el
cataleg d'Eumo conté una proposta que podria signar,
pel seu interés, qualsevol editor del nostre país.

Com veu el futur de la distribució en aquest moment
en que les noves tecnologies (corn Internet, la irnpres-
sió sobre demanda o els llibres electrónics) imposen
nous hábits de consum?

Aquests darrers anys les noves tecnologies han corn-
portar uns avencos molt considerables que, si bé inicial-
ment s'han aplicat rnolr més en l'aspecte de producció
editorial, ara, amb Internet o amb els llibres electronics,
poden canviar els hábits de compra. No obstant aixo,
cree, per una banda, que totes les ofertes en favor de la
lectura amplien les possiblitats de tota producció, i que
el suport paper continuara per a totes aquelles persones
que gaudim tocant físicament elllibre i movent-nos per
la llibreria.

El que sí és molt probable és que veurem un canvi sig-
nificatiu en els punts de venda ja que les associacions de
llibreries semblen un fet obligat, sense descuidar les
grans superfícies, alguna de les quals ja assoleix un gran
nivell de facturació, i d'altres que segurament acabaran
donant alllibre el tractament que com a producte lúdic i
cultural mereix.
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Entrevista a Imma Bellafont,
de la lIibreria La Tralla

«"Textos Pedagógícs",
"L'entorn" o "Les
aventures d'en Pau i la
Laia" tenen un carácter
definidor del que és
Eumo» Entrevista de Gemma Redortra

Actualment, la Tralla és una de les llibreries de referen-
cia quan es parla de llibres en catalá. En algun moment,
voste ha dit que a comarques una llibreria no s'ha d' es-
pecialitzar. Pero com definiría La Tralla a algú que en-
cara no la conegués? Hi ha un perfil d'usuari de la lli-
breria?

La Tralla és sobretot un espai comercial i lúdic que té
com a principal activitat comercial tot el relacionat amb
el món delllibre (general, i escolar) i la papereria (mate-
rial escolar, objectes de regal, etc.). Com a llibreria co-
brim i estem al cas de tot tipus de necessitats, des del lec-
tor més exigent passant per aquella persona que busca al
nostre comen;: llibres relacionats amb la seva professió,

fins als que veuen en elllibre una forma d' ocio
No hi ha un perfil específic d'usuari, ja que no estern

especialitzats en res en concret i, si ho estern, seria única-
ment en llibre en catalá. És per aixó que estem molt satis-
fets que actualment la nostra llibreria sigui punt de tro-
bada de tota mena de gent amb interessos tant diferents.
Fugim en qualsevol cas de sacralitzar la llibreria i conver-
tir-la en un espai elitista.

La llibreria va ser creada l' any 1976. Voste s'hi va incor-
porar un any més tard, ja tenia experiencia previa en
aquest sector?

Quan vaig cornencar a treballar no tenia experiencia
en el món dels llibres pero sí que tenia dar que hi havia
una manca de bones llibreries al país com a centre de

Imma Bellafonr

normalització i dinamització cultural. Vic, i més concre-
tament Osona per les seves peculiaritats, tenia la necessi-
tat d'un espai on poder manifestar els seus sentirnents
pel que fa a la cultura catalana. És per aixo que des d'un
bon principi sabia que calia fer i quins objectius s'havien
de plantejar en una llibreria com aquesta.

Recorda els primers segells editorials o les primeres
col-leccions que va tenir a la botiga? Quin va ser el pri-
mer títol de grans vendes? Recorda alguna anécdota
d' aquells primers anys?

Bé, recordo editorials com Edicions 62 amb col- lec-
cions com la «Cua de Palla», «El Cangur», «El Balancí»,
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etc., O la desgraciadament desapareguda editorial Laia, o
bé la Magrana, etc., totes editorials catalanes, la majoria
de les quals continuen avui i amb molt d'exit, per cert.
També recordo 1'inici de 1'editorial Eumo i molt espe-
cialment la col-lecció «Textos Pedagogics», tan innova-
dora en la seva epoca.

Un tírol que vam vendre d'una manera significativa
va ser el de Joan Fuster Nosaltres, els valencians, publicat
per Edicions 62. 1 com a anécdota destacaria la censura
que vam patir com a conseqüencia d'alguns llibres que
col-locávem a 1'aparador, així com les diferents amenaces
per part de grups anticatalanistes.

La Tralla, com altres llibreries que s'obrien en aquells
moments, té un disseny d' espai que convida a passejar-
hi, a buscar, a fullejar ... Des del cornencarnent, la llibre-
ria va acollir presentacions, exposicions ... La dinamit-
zació cultural i l'ánim normalitzador era un objectiu
manifest entre els primers accionistes?

Quan s'inicia un projecte, s'obre un procés de debat
en que cal determinar quin ha de ser l'esperit amb que
s'ha de treballar. Com ja he comentat abans, a l'epoca en
que va neixer la Tralla tots teníem molt dar que alguna
cosa havia de fer-se i de fet vam assumir aquest esperit di-
namitzador tenint en compte l'epoca que ens tocava viu-
re. Tot i aixó era evident, i encara ho és, que una llibreria
també ha de ser un model d'empresa amb una estructura
moderna i competitiva i que s'adapti a les exigencies del
moment sense renunciar a un projecte de continuítat per
al futur.

{;any 1983 Eumo va comen<¡:ar a publicar una col-lec-
ció en coedició amb la Tralla amb aquest mateix nom.
Quina era la idea d'aquesta col-lecciór Com valora I'ex-
periencia? S'ha plantejat mai d' emprendre un altre pro-
jecte de coedició?

La idea de la col-Íecció era publicar narrativa d'autors
locals per donar-los a coneixer en el nostre entorno Va ser
una experiencia interessant pero potser em va quedar dar
que la feina de llibretera era molt diferent a la d' editora,
cada cosa té les seves complicacions. En un món com el
nostre, que tendeix a l'especialització de tasques, no dei-
xa de ser positiu encetar experiencies inrerdisciplinaries i
mai no s'ha de renunciar a un contacte entre editors i lli-

breries, pero cal separar el que és la venda delllibre i la
tasca d' editar, dos processos complexos i ben diferents.

Com definiria Eumo en tres paraules? 1, a parer seu,
quins tres llibres (o col-Ieccions) del catáleg d'Eumo ex-
plicarien millor el carácter de l' editorial?

Eumo és una editorial catalana, comarcal i local, reflex
d'una ciutat i d'una comarca que constantment busca la
seva identitat en la cultura catalana. M' estimo més parlar
de col-leccions que de llibres, ja que no seria just fer una
valoració a partir de tres casos o tírols concrets. Penso que
col-leccions com l'esmentada «Textos Pedagogics» tenen
un carácter propi i inqüestionable quan es parla d'Eumo,
així com «Lentorn», una col-lecció de llibres d'assaig,
historia (local i nacional), filosofia, etc, També tenen un
carácter propi les seves col-leccions dirigides als més me-
nuts. Possiblement tot escolar de la comarca i una part
dels de Catalunya comencen el seu aprenentatge en la lec-
tura amb els contes de «Lesaventures d' en Pau i la Laia».

Quin paper creu que tindran els llibreters en el futur
delllibre? Creu que s'imposaran els llibres electrónics i
l' edició per Internet? Fins a quin punt la llibreria es pot
convertir en expenedora de títols per encárrec de mane-
ra similar a com ho fa ja alguna llibreria de Barcelona?

Elllibreter és una figura que sap adaptar-se perfecta-
ment als nous temps i a les noves tecnologies. EIs canvis
mai no són sobtats, són progressius, i nosaltres els llibre-
ters reflexionem i analitzem cada situació a mesura que
es van presentant. Les noves tecnologies han obert la
porta alllibre electronic, Com a llibre de consulta és pos-
sible que sigui una realitat, com és logic, en y;n període
de temps no gaire llunyá. En canvi, em resisteixo a pen-
sar, ara per ara, que els llibres de literatura o poesia, pas-
sin per la fredor d'una pantalla electrónica. Com a llibre-
tera defensaré sempre la necessitat que en un espai
s'agrupi tota mena de llibres i material relacionat amb
aquest món per convertir-lo en un punt de trobada ludi-
cocultural. No és el mate ix veure una relació de llibres
per pantalla que poder remenar-Ios i sentir-los. 1 és aquí
per on passa el futur de la figura delllibreter: hem de ser
capac;:osde continuar seduint la gent, oferint el que les
noves tecnologies ens aporten, sense oblidar que som els
mediadors entre les editorials i els lectors.
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Anton Granero

El disseny
d'Eumo Editorial

El disseny dels llibres d'Eumo Editorial va comen<;:ar
de la ma i la capacitat artística de Josep Vernis, aleshores
professor de 1'Escola de Mestres i ara de la Facultat d'E-
ducació. D' ell és, per exernple, el primer disseny de les
Llibretes d'exercicis autocorrectius ide la Geologia d'Osona.

Va ser a partir de l'encarrec que se'ns va fer el 1981 de
maquetar i dissenyar el Pont 1, i posteriorment de fer-
nos cartee del conjunt d'aspectes materials que confor-
men els llibres, maquetació, paper, impremtes ... , que ens
vam fer carrec també del disseny global.

1va ser gracies al desenvolupament positiu de l'edito-
rial i de les tasques de disseny que s'anaven fent per a al-
tres clients -editors o no- i que cada dia que passava pre-
nien més importancia, que 1'any 1984 es va prendre la
determinació de crear una nova marca específica per al
disseny que es diria Eumográhc, i l'any 1990 de conver-
tir les dues marques en empreses independents, vincula-
des totes dues a la Universitat de Vic.

El fet, pero, de ser dues empreses, no ha modificat
l'aspecte del disseny de les cobertes de l'editorial, que
continua senr obra d'Eumografic, cosa que ha donat a
Eumo Editorial una línia d'imatge grafica unificada i co-
herent alllarg d'aquesta seva historia de 20 anys. Aixo no
és gaire habitual, l'únic exemple que ara em ve a la me-
moria és el de la llarga etapa del dissenyador Daniel Gil
amb Alianza Editorial, que va marcar profundament la
historia del disseny de llibres de 1'Estat espanyol.

La voluntat ha estat de donar una imatge de claredat,
rigor i sobrietat que definissin la personalitat grafica de
l'editorial adequant-la a la personalitat que li donaven la
tria d'autors i de temes. Per aixó hem procurant sempre
que el disseny fos intemporal, que no es fes vell massa de
pressa, que no fos esclau de modes o temporades. Repas-
sant col-leccions ernblematiques com Textos Pedagogics
o Referencies, pensem que, en general, s'ha aconseguit.

Fullejant el cataleg de gairebé mil títols en aquests
vint anys, recordo amb plaer el disseny de col-leccions
com «Reduccions», la tria del paper de coberta de la qual

Director d'Eumografic. Director d'Eumo Editorial
del 1987 al 1990

va ser posteriorment adoptat per altres editorials catala-
nes; o el de «Narrarives», que va encetar l'allau de cober-
tes amb fotografia en les col-leccions de literatura del
nostre país.

Finalment, no em resta sinó felicitar 1'editorial i els
qui dia a dia fan possible que sigui una realitat tan viva i
agosarada.
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Les revistes d'Eumo

Reduccions

Esriu de 1982, reunió del consell de redacció de Reduccions a casa
de Miquel Maní i PoI. D'esquerra a drera, Segimon Serrallonga,
Jordi Sarrare, Lluís Sola, Miquel Maní i Poi i Ricard Torrents

Aquesta és una publicació periódica dedicada a la po-
esia i als íenómens que s'hi relacionen, El primer número
va apareixer el gener de 1977 i des d' aleshores ha estat un
punt de referencia obligat de l'activitat poética al nostre
país. Més de 20 anys d' existencia fan de Reduccions la pu-
blicació sobre literatura poética amb més solidesa i
solvencia de la nostra historia cultural.

Atenta a la poesia actual, la revista Reduccions en pu-
blica textos i n' examina les tendencies, pero també in-
clou assajos sobre la poesia de tots els temps i publica tex-
tos inedits d'autors coneguts.

Reduccions incorpora al nostre arnbit lingüístic autors i
aspectes de l'activitat poetica a l'estranger. Ha publicat
números monograhcs dedicats a un autor concret (Paul
Celan, Antoni Pous, J. V Foix, Joan Vinyoli, Carles Riba,
Josep Carner, Giacomo Leopardi, Maria Manent), a la
poesia d'un país concret (poesia neerlandesa, poesia basca
contemporánia, poesia friülana moderna i poesia occita-
na contemporania), o a una temática específica (Poesia i
Ciencia), sempre incloent textos de creació inedirs.

El director de la revista és Lluís Sola i Sala, i el consell
de redacció esta format per Miquel Martí i PoI, Jordi Sar-
rate, Segimon Serrallonga, Ricard Torrents, Marc Gra-
nell, Francesc Codina, Joan Mas i Víctor Sunyol.

Estudis d'Historia Agraria

Presenració del número 12 d' Estudis d'Historia Agraria, dedicar
al pairalisme, a la Universitat de Vic el mes de maig de 1998

Lany 1978 sortia a Barcelona el primer número de la
revista Estudis d'Historia Agraria i se celebrava gairebé si-
multániarnent el 1Col-Ioqui d'Historia Agraria. Era l'ini-
ci d'un projecte per a la investigació de la historia del món
rural en un sentir ampli i interdisciplinari.

A les pagines de la revista han anat sortint estats de la
qüestió sobre temes diversos, documents'amb una relle-
vancia especial per al coneixement del món rural, articles
sobre les investigacions d'historia agraria de Catalunya i
d' altres arees de l'Estat i treballs que, pel seu contingut
teoric i metodologic, eren interessants de traduir.

Estudis d'Histária Agraria vol ser una eina al servei de
la difusió de les recerques que porten a terme les univer-
sitats catalanes i qualsevol estudiós que vulgui contribuir
al coneixement del món rural.

Suports. Revista Catalana d'Educació Especial i
Atenció a la Diversitat

Leducació, l'ensenyament i l'aprenentatge sempre
participen dels canvis socials, de les conviccions, dels
principis, dels valors, de les tecniques, dels sabers de la
col-lecrivitat. Leducació especial no ha estat ni esta al
marge d' aquests canvis, d' aquesta evolució.
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El consell de redacció de Suports davant de l'edifici de la Facultar
d'Educació de la UV. D'esquerra a dreta, [osep Font, Robert
Ruiz, Jaume Carbonés, Mane! Dionís Comas i Ramon Riera

Així, d'un concepte d'educació especial com a siste-
ma diferent i segregat hem passat a un concepte d' educa-
ció especial com a sistema de suport en el sistema educa-
tiu general.

Aquest context de canvi, vinculat al nou ordenament
del sistema educatiu, planteja forts reptes als quals ha de
respondre la nostra comunitat educativa. Respondre a
aquests reptes no sols exigeix tenir-ne consciencia, sinó
també disposar d' eines que permetin d' encarar-los con-
venientment.

Aquest és el proposit de la revista Suports, fruit de la
iniciativa de la Facultat d'Educació de la Universitat de
Vic. D'una banda, vol ser el rnitja per a la comunicació
en~re professionals i per l'assoliment d'una escola oberta
a la diversitat i, d'altra banda, vol aportar a la nostra co-
munitat educativa arguments d'arreu on es compartei-
xen les nostres fites de millora de l'educació i de la quali-
tat de vida de les persones amb necessitats especials.

Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciencia

Aquesta revista va néixer a Vic l'any 1985 com a con-
seqüencia de la necessitat de disposar d'una plataforma
de divulgació en relació a temes vinculats a l'arq ueologia.
La revista s'estructura en quatre parts diferenciades,
«Noticiari arqueologic», «Col-laboracions especials»,
«Notes bibliográíiques» i el «Dossier» rnonograíic, que
n'és la part central. Cada número de la revista dedica el
«Dossier» a un tema específic, que és coordinat per un
membre de la revista i un especialista. Aquests dossiers
pretenen oferir, especialment al món universitari, pero
també als interessats en temes d'arqueologia, coneixe-

Mique! Molist, al' esquerra, i Walter Cruells en una foto recent al
despatx de! consell de redacció de Cota Zero

ments actualitzats a carrec dels millors especialistes en
cada disciplina.

Walter Cruells és el director de la revista, Miquel Mo-
list és el cap de redacció i el consell assessor el formen
Gabriel Alcalde, [osep Anfruns, Ramon Buxó, Josep
Castells, Gemma Hernández i Enriqueta Pons. La total
independencia professional de tot el col-lectiu que con-
forma la revista permet oferir al lector una línia editorial
oberta i sense restriccions en una disciplina que encara es
pot considerar en formació. La continuúat de la revista
es basa en el supon dels subscriptors, pero també en el de
diversos col-Iegis professionals, institucions i empreses
privades.

Anuari Verdaguer

CAnuari Verdaguer és una iniciativa de la Societat
Verdaguer i Eumo Editorial que té per objectiu promou-
re la investigació sobre el poeta i canalitzar-ne la difusió.

Alllarg de 12 anys d' edició de l'anuari i dels 9 volums
que configuren la serie s'ha contribuir a una renovada in-
terpretació de l'obra de Jacint Verdaguer i de la produc-
ció literaria del segle XIX.

CAnuari Verdaguerha representat la participació dels
estudiosos més rellevants de la cultura catalana en la lí-
nia d'investigació de la Societat, a la vegada que ha per-
mes establir uns vincles entre la Societat i les universitats
catalanes en el vessant de la investigació erudita sobre la
historiografia catalana del segle passat.

CAnuari Verdaguer,dones, és una mostra palpable de
la voluntat d'investigació científica que pretén la Socie-
tat Verdaguer.
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Qui és qui a Eumo Editorial

Direcció:

Montserrat Ayats i Coromina

Area d' educació i escola. Treballa
a Eumo des del juny de 1989

Quina col-lecció o quin llibre tria-
ries del catáleg d'Eumo? Per que?
Sóc incapac de triar un llibre o

una col-Íecció concrets. N'hi ha que els triaria pels con-
tinguts; d'altres, pels bons records que em porten del tre-
ball conjunt amb els autors i les autores; d'altres, pel dis-
seny; d' altres, per la innovació que han suposat...

Quin llibre (o quin tema) t' agradaria de veure publicat
proximament?
Hi ha molts llibres que m'agradaria de veure publicats a
Eumo; sobretot, relacionats amb el camp de l'educació.
Per exemple, els llibres de llengua catalana d' educació
primaria.
També m'agradaria que es publiquessin materials mul-
timedia que aprofitessin les enormes possibilitats d'aquest
mitjá, que realment fossin interactius i útils per al món
educatiu.

Direcció:

Carlota Torrents i Ferrer

Area de llibre universitari, assaig i
narrativa. Treballa a Eumo entre
el setembre de 1995 i l'abril de
1997 i es reincorpora el juny de
1998

Quina col-lecció o quin llibre triaries del catáleg d'Eumo?
Per que?

En triaria dues. «Reíerencies» perque és una col-Iecció de
qualitat i coherent amb els temes i els autors que hi ha in-
cIosos i «Narratives» per l'obertura i agosarament que va

representar quan va cornencar i per l'alta qualitat literaria
concentrada en 30 títols.

Quin llibre (o quin tema) t' agradaria de veure publicat
próximarnenti
Un llibre de Joaquim Albareda a «Referencies».

Gerencia: Joan Lagunas i Riera

Treballa a Eumo des del gener de
1990

Quina col-lecció o quin llibre tria-
ries del catáleg d'Eumo? Per que?
Triaria elllibre En blane, per la im-
millo rabie relació vendes/cost al

llarg de les 8 edicions que n'hem fet.

Quin llibre (o quin tema) t'agradaria de veure publicat
próximamenti
Una bona col-Íecció sobre el patrimoni natural i cultural
de les comarques de Catalunya, cornencant per Osona.

Maquetació:

Victoria López i Pérez

Treballa a Eumo des del febrer de
1984

Quina col-lecció o quin llibre tria-
ries del cataIeg d'Eumo? Per que?
«Les aventures d'en Pau i la Laia»,

perque tinc dos nens perirs i els agraden molt,

Quin llibre (o quin tema) t'agradaria de veure publicat
próximamenti
Un llibre sobre pintura, que incIogui tots els pintors de la
comarca d'Osona.
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Correcció: Andreu Roca i Prat

Treballa a Eumo des del setembre
de 1985

Quina col-lecció o quin llibre
triaries del catáleg d'Eumo? Per
que?
La descoberta de l'infant, perque

és el primer llibre que vaig traduir per a Eumo i perque

inaugurava la col-lecció «Textos Pedagogics».

Quin llibre (o quin tema) t' agradaria de veure publicat
próximament?
M'agradaria que totes les carreres de la Universitat de Vic
tinguessin de veritat la seva col-lecció a Eumo Editorial.

Correcció:

Jordina Coromina i Subirats

Treballa a Eumo des del setembre
de 1985

- Quina col-lecció o quin llibre
triaries del cataleg d'Eumo? Per
que?

És difícil de respondre, perque des de dins de l' editorial
la mirada als llibres és forca diferent de la que en fa un
lector corrent: un llibre no és tant el contingut sinó el
procés. Tenint en compte aixo, a mi m'agraden sobretot
els textos adrecats a un destinatari específic, no pas a un
sector de públic ampli, perque com més dibuixat és el
destinatari, més implicacions hi ha en el complex procés
d'edició.

Quin llibre (o quin tema) t'agradaria de veure publicat
próximamenti
Seria interessant tenir editats volums de poesia pensats
expressament per aprendre a jugar amb les paraules i a
usar els múltiples recursos de que disposa la llengua per
expressar-se.

Administració: Núria Arumí i Albó

Treballa a Eumo des del febrer de
1990

Quina col-lecció o quin llibre
triaries del catáleg d'Eumo? Per
que?
La col-lecció «Projecte Solaris»,

perque es una manera diferent d'entendre conceptes
científics. És una novel-la i guia didáctica alhora.

Quin llibre (o quin tema) t'agradaria de veure publicat
próximarnent?
Una col-lecció on hi hagués llibres per coneixer, a peu, ca-
da comarca de Catalunya, amb rots els senders i itineraris
(els utilitzats i els abandonats), amb mapes topograíics i
fotos de paisatges.

Administració:

Eva Roquer i Corominas

Treballa a Eumo des del febrer de
2000

Quina col-lecció o quin llibre tria-
ries del cataleg d'Eumo? Per que?

Potser elllibre Historia d'Osona, perque trobo interessant
d' aprofundir en la historia d' alla on víus.
Quin llibre (o quin tema) t'agradaria de veure publicat
proximamentr
Un llibre sobre bricolatge, per exemple, perque rn'agra-
den les manualitats.

Logística: Jaume Pérez i Camps

Treballa a Eumo des del febrer de
1988

Quina col-lecció o quin llibre tria-
ries del catáleg d'Eumo? Per que?•.

'> «Referencies», perque és una col-
lecció feta amb seriositat i rigor.

-,
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Quin llibre (o quin terna) t' agradaría de veure publicat

proximarnentr

Sobre cultura popular, tradicional i folklore.

Producció: Ester Carrión i Ferrer

Treballa a Eumo des del setembre

de 1997

Quina col-lecció o quin llibre

triaries del catáleg d'Eumo? Per

que?

Triaria les «Les aventures d' en Pau

i la Laia». Cree que els textos són entenedors, específica-

ment adrecars a nens de cicle inicial, i perque els dibuixos

de la Pilarín faciliten molt la lectura.

Quin llibre (o quin terna) t' agradaria de veure publicat

proximamentr

Tot el que faci referencia al rnón de l' educació.

Promoció i publicitat: Gemma

Redortra i Vila

Treballa a Eumo des del maig de

1997

Quina col-lecció o quin llibre tria-

ries del catáleg d'Eurno? Per que?

Jo triaria la revista Reduccions. Perque crec que la poesia,

més que l'assaig o que la narrativa, és elllenguatge que

pot arribar rnés lluny i rnés endins de cada lector.

Quin llibre (o quin terna) t'agradaría de veure publicat

proximarnent?

Qualsevol títol que seduís els lectors, convencés la crítica,

fes felices els llibreters, contribuís a prestigiar el caraleg

d'Eurno, i de l' edició del qual se sentissin satisfets els au-

torso

Recepció i suport als altres

departaments:

Maria Espelt i Anfruns

Treballa a Eurno des de l' abril de

1999

Quina col-lecció o quin llibre

triaries del catáleg d'Eurno? Per que?

«Les aventures d'en Pau i la Laia», perque els trobo diver-

tits i m'agraden els dibuixos de Pilarín Bayés.

Quin llibre (o quin terna) t'agradaria de veure publicat
próxirnament?

M'agradaria veure publicats llibres relacionats arnb la

meya carrera (Biblioteconornia), que parlin de llibres i de

biblioteques, perque totes les carreres de la UV tenen una

col-lecció i a nosaltres ens falta.

Recepció i suport als altres

departaments:

Eva Lancharro Guerrerro

Treballa a Eurno des del setembre

de 1999

Quina col-lecció o quin llibre tria-

ries del catáleg d'Eurno? Per que?

La col-lecció «Interseccions», perque últimament publica

llibres sobre temes forca actuals (ex: Educar a la secun-
daria), amb visions també actualitzades que potser en al-

tres llibres no trobes, explicades d'una manera clara.

Quin llibre (o quin tema) t'agradaria de veure publicat

proximament]

Potser llibres que aportin idees i solucions a qui es dedica

a l'educació (rnestres, pedagogs, psicopedagogs ... ). Se-

rien llibres biografics que ens aportarien experiencies,

que podríem utilitzar com a recursos en la nostra tasca

d'educar,
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Fi de I'educació
Una redefinició del valor de I'escala

I Orígensdel Isindicalisme catalil

Genis Barnosell

Eumo Editorial
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EumoEdltorial
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Renaixement
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Eum<lEditotill1

EusebiCmOlruru
x~v~,c.....:uh<tta
DokmQu;n,,,,,,,

El trebaIl de recerca

Eumo Editorial

Cicle Superior 1Ftlmarla

Castella
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