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Barcelona, com les grans capitals culturals d’Europa, 
ha acollit tradicionalment múltiples i sòlides iniciatives 
en l’àmbit de l’edició gràcies a les quals avui encara 
podem parlar de l’existència d’un veritable espai públic 
a la ciutat. Però un autèntic espai de debat intel·lectual 
necessita producció i distribució de textos. I Barcelona 
ha acollit tradicionalment una rica i plural indústria 
cultural que ha editat obres de gèneres literaris 
diferents: novel·les i poemaris, assaigs i traduccions 
d’autors estrangers, intervencions polítiques i peces 
breus aparegudes en publicacions periòdiques i 
revistes culturals. En aquest seminari analitzarem el 

món editorial en català a Barcelona entre els anys 
1924 i 1975. Ho farem a partir de tres projectes 
editorials concrets: una editorial, la Llibreria Catalò-
nia; una col·lecció, Els Llibres de l’Óssa Menor, i una 
revista publicada en la clandestinitat, Nous Horitzons. 
L’anàlisi d’aquestes realitzacions ens permetrà 
entendre les grans il·lusions d’alguns dels protagonis-
tes de la història del món editorial, però també les 
dificultats que van patir i els obstacles als quals van 
fer front. A partir d’aquests projectes tan significatius 
llegirem la història política i cultural del país i de la 
ciutat des dels anys vint fins a la fi del franquisme.      

Coordinador: 
Enric Sullà
Grup de Recerca en Literatura Comparada 
a l’Espai Intel·lectual Europeu, UB

DISSABTE 17 DE DESEMBRE, DE 10 A 13.30 H

10.00 La llibreria Catalònia (1924-1975): 
una indústria de la lletra impresa
Manel Llanas , UVIC
10.45 Pausa
11.00 Editar en terra de naufragis (1949-1963): 
els llibres de l’Ossa Menor
Mireia Sopena, UB
11.45 La revista Nous Horitzons i la lluita 
antifranquista dels intel·lectuals del PSUC
Giaime Pala, UdG
12.30 Debat general

Lloc: MUHBA Vil·la Joana 
(Ctra. de l'Església, 104, Vallvidrera)
Preu: 6 € (entrada reduïda: 3 €). 
Es recomana reserva prèvia
Informació i reserves: T. 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h


