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De mica en mica, les edito-
rials independents, és a
dir, les que no formen part
de cap gran grup, es multi-
pliquen, van fent anys,
aguanten crisis de tota
mena i es consoliden. Ti-
gre de Paper, que és un
projecte cultural i no no-
més editorial, va néixer a
Manresa, en règim de coo-
perativa, el setembre del
2011. Per celebrar l’ani-
versari, estan preparant
una jornada festiva per al
juny vinent a la seva seu.

“Considerem que la lite-
ratura ha de respondre a la
crítica, al pensament i a la
imaginació de la societat, i
com a projecte editorial te-
nim el deure de respondre
i reflexionar sobre la for-
ma, les necessitats i les
lluites de la nostra socie-
tat”, afirmen aquests edi-
tors, que publiquen sobre-
tot assaig però també no-
vel·la, poesia, novel·la grà-
fica i llibre infantil.

“El balanç que fem
d’aquests deu anys és im-
millorable. Vam néixer
per enfortir l’ecosistema
del llibre radical en català i
el resultat és enormement
positiu: hem publicat més
de cent llibres, hem dina-

mitzat l’assaig crític en
llengua catalana, ens hem
consolidat com a projecte
cooperatiu i hem crescut
com a projecte contracul-
tural global”, afirmen.

“Tigre de Paper va néi-
xer amb dos objectius
molt clars: enfortir el pen-
sament crític i enriquir
l’àmbit literari en llengua
catalana.” I sempre han
volgut arribar més enllà
dels lectors que ja estan
conscienciats i compro-
mesos: “Hem volgut que
els nostres llibres siguin la
porta d’entrada a molta
gent que té inquietuds i la
ment desperta al pensa-
ment crític.”

No formar part d’un
gran grup no vol dir anar
sols, perquè han teixit
aliances i generat compli-
citats, “especialment amb
les editorials indepen-
dents nascudes la darrera
dècada”, i són una de les
deu editorials de l’associa-
ció Llegir en Català. “En-
tre totes hem aportat fres-
cor i vitalitat al panorama
literari català”, asseguren.

S’han especialitzat so-
bretot en l’assaig: “L’objec-
tiu és resoldre la mancan-
ça que tenim d’aquest gè-
nere en català. Per sort, al-
tres editorials s’hi han su-
mat i ens hem retroali-
mentat les unes i les al-

tres.” Alguns autors de re-
nom que han publicat són
la teòrica feminista Silvia
Federici, la filòsofa Judith
Butler, l’activista Angela
Davis i, aviat, el lingüista
Noam Chomsky. A més,

estimulen autors joves ca-
talans perquè creïn i refle-
xionin des del nostre con-
text polític, social i cultu-
ral sobre els debats que la
societat necessita.

Des del principi volien
crear un “projecte contra-
cultural global que con-
frontés la manera com
s’entenia i s’entén la litera-
tura i la cultura des del
punt de vista hegemònic”.
És per això que la coopera-
tiva Cultura21 –ara for-
mada per vuit persones–
ha impulsat diferents pro-
jectes, com ara la Fira Lite-
ral, que després de sis anys
s’ha convertit en una de
les fires del llibre més im-
portants de Catalunya. Hi
participen una vuitantena
d’editorials de tot l’Estat i
una quarantena d’inter-
nacionals, hi han fet con-
ferències premis Nobel, i
en un sol cap de setmana
han tingut fins a 15.000 vi-
sitants.

També han creat Ca-
tarsi Magazín, una revis-
ta de pensament crític,
pionera en català, amb ar-
ticles diaris a la web i mo-
nogràfics en paper durant
l’any. I, recentment, han
incorporat Bellaterra Edi-
cions, una editorial acadè-
mica referent en les cièn-
cies socials. ■

L’editorial manresana, independent i combativa Tigre de Paper
arriba al desè aniversari en plena forma i mantenint l’esperit inicial

Deu anys, cent llibres
i mil debats oberts
Lluís Llort
BARCELONA

Tigre de Paper ha publicat tots aquests títols en els últims deu anys ■ TIGRE DE PAPER

“Tigre de Paper
va néixer per
enfortir el
pensament crític
i enriquir l’àmbit
literari català”

Catalunya Ràdio va estre-
nar ahir, dimecres, Sep-
tentrions, un podcast de-
dicat a explicar la realitat
del Rosselló a través de
testimonis que apropen
aquest paisatge i territori.

Septentrions, que tin-
drà deu capítols de nou mi-
nuts de durada cadascun
que es podran escoltar al
web i l’app de l’emissora,
està dirigit i presentat per
Sebastià Girard. El con-
cepte es basa en una gra-
vació il·lustrada que ten-
deix cap a la fotografia so-
nora deixant espai i do-
nant protagonisme al so
d’ambient.

A cada capítol, l’entre-
vistat porta l’oient a desco-

brir una part del territori
nord-català que hagi esco-
llit. Una veu en off molt
discreta aporta elements
de context i algunes dades
per completar el testimo-
ni, que ocupa gran part de
l’espai. Saül Gordillo, di-
rector de Catalunya Ràdio
i dels Mitjans Digitals de la
CCMA, destaca la impor-
tància que una ràdio públi-
ca faci un podcast com
aquest, atès que lidera
aquest format en català.

“Es tracta d’un recorregut
pel paisatge i pel territori
del Rosselló amb testimo-
nis que apropen la seva
realitat a la nostra i,
d’aquesta manera, fem
possible que es trenquin
fronteres. L’entorn digital
és una magnífica eina per
fer-ho i nosaltres sempre
estarem oberts a iniciati-
ves en format podcast per-
què s’ha demostrat que
agraden molt al públic
més jove”, va assegurar. ■

Catalunya Ràdio
estrena el programa
‘Septentrions’ per
escoltar en web i app

Redacció
BARCELONA

La Catalunya del Nord, més a prop en podcast

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el tercer
començant per la dreta, amb l’equip del programa ■ CCMA

Una vintena de violoncel·lis-
tes, cinc dels quals del Gran
Teatre del Liceu, van actuar
dimecres passat al mercat de
la Boqueria de Barcelona per
celebrar l’efemèride del naixe-
ment de Johann Sebastian
Bach, fa 336 anys. L’actuació
es va emmarcar en el movi-
ment Bach in the Subways,
que pretén acostar el reperto-
ri clàssic del compositor ale-
many a espais on “normal-
ment no hi és”, va explicar
Guillaume Terrail, un dels vio-
loncel·listes del Liceu que hi
van participar. El moviment va
néixer el 2011 al metro de No-
va York i cada mes de març
uneix músics de tot el món
per interpretar música de
Bach als espais públics. Nor-
malment la iniciativa es feia al
metro, però per la pandèmia
s’ha traslladat a un espai ven-
tilat, com el mercat.■ ACN

Bach, homenatjat
per vint músics
a la Boqueria

MUSEU
El Museu de
Montserrat obrirà
per Setmana Santa

MÚSICA

El Museu de Montserrat
(MDM) reobrirà els dies 2, 3 i
4 d’abril (de Divendres Sant a
Diumenge de Pasqua), de deu
del matí a dues del migdia.
Durant aquests tres dies, a
més de la col·lecció perma-
nent, es podran visitar les
dues exposicions temporals
que eren obertes abans del
tancament pel confinament
(13 de març de 2020). Una és
Palimsest: allò subjacent, una
mostra retrospectiva sobre
els temes més rellevants
d’Àlex de Fluvià (1966-2015),
com ara la incertesa, la duali-
tat, la contradicció i l’esperan-
ça. La segona exposició és
Memòria, de Jordi Isern
(1962), que consta de tres
parts amb prop de 150 obres,
totes creades per a aquesta
instal·lació. ■ REDACCIÓ


