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HISTORIA DE LA PRIMERA ETAPA DE

L'EDITORIAL EN IMATGES
\

Francesc de P. Mestres, editor di El Cep i la Nansa

Enuna ciutat com Vilanovaque sempreha estat oberta a novesiniciatives culturals, no
ésnou I'intent de consolidaruna empresaeditorial que posi a I'abast de tothom els
coneixementsque conformen la realitat del nostrepoble. La manca d'estabilitat d'a-
questesempresesha impossibilitát reeixir els diversosintents que s'han produñ. Amb
«ELCEPI LANANSAEDIC/ONS"totes aquel/espersonesinteressadesen el progrés cul-
tural de Vilanova tenen I'oportunitat única de donar, amb el seu recolzament, t'estobili-
tat que una empresad'aquest tipus necessita.L'equippromotor d'«ELCEPI LANANSA
EDIC/ONS» creiemfermament que aquestprojecte no ha de tenir en cap moment una
finalitat lucrativa, i que tot benefici que esprodueixi ha d'anar destinat a augmentar la
producció de I'editorial, que en aquestprimer períodeseta de tres /libresanyals. L'única
finalitat del nostreprojecte és servir d'incentiu per a totesaquel/espersonesque esti-
guin trebal/ant en el camp de la cultura, reco/lint i publicant lessevesexpetiéncies.Per
tal de popularitzar el nostreprojecte, creiemque és indispensableassolirelssegüents
objectius,que d'alguna manera justifiquen per sí soisI'aparició de I'editorial:
-Recuperar la tradició editorial vilanovina., . .
=Possibititar la divulgació deis rexros que configuren la tasca cultural d'un poble.
-Reeditar aquel/s/libresgenui'nament vitanovins,actualment exhaurits, quepel seu
interés intrínsechaurien d'estar a I'abast de tothom.
-Editar /libresd'assaig i de creació literaria d'autors vilanovins.
-Publicar, en forma d'opuscle, diversostrebal/s que tractin aspectesconcretsde lo pro-
blematica vilanovina -sociotooks, urbanístics,polítics, etc.- .

Uno vegadaestan exposatselsnostresobjectius creiemque la feina a fer ésconsidera-
ble, pero confiem en que l'estorc el realitzarem tots plegats, perqué tots tenim I'obliga-
ció d'aixecar el nivel/ cultural del nostrepoble. «ELCEPI LANANSAEDIC/ONS»espe-
rem la vostra col-íaborociá tot subscrivint-vosa la coi-íecciá i restemoberts a qualsevol
suqqeréncia que ens vulgueu fer arribar.
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Moltes grócies

fl,Juesta era la ca.rta de presenta-
ció d'EI Cep i la Nansa edicions.

ixó passavaa finals del 79 del
segle passat.

I aquest és I'anagrama de I'editorial, en
la seva primera etapa, que realitzá l'ar-
quitecte PereMarsé.
(foto 07)

El 23 de novembre de 1979 esva fer la
primera roda de premsa d'EI Cep i la
Nansa edicions a la Pic Galeria (Casa
Font i Gurná, del carrer de Sant [oan,
31-33, actualment habilitat com a

..[utjats).- .
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A la fotografia, d'esquerra a
dreta, Xavier Orriols, [oan
Callejón, [oan Caries Duran i
Francesc Escribano que, junta-
ment amb Oriol Pi, Francesc
Mestres i [oan Benet, foren els
promotors de la iniciativa. Entre
d'altres mitjans que se'n feien
ressó, Mundo Diario, en I'edició
de 2 de desernbre, titulava:
"Dirigida por8 jóvenes,Vilanova
tendrá su propia editorial".
(foto 02)

Francesc Mestres i [oan Benet,
eren els portaveus.
(foto 03)

EI14 de desembre de 1979, a la
Casa Olivella de la placa de la
vila, Casimir Martí presentava
Historia de Villanueva y Geltrú, de
[osep Coroleu i Inglada, primer
volum de la nova editorial.
Casimir Martí, en el próleq, diu:
"Tan de bó que la Historia de
Villanueva y Geltrú, de Coroleu i
Inglada, que ara estorna a publi-
car, a mésde servir com una eina
d'interpretació de la realitat vlla-
novina, sigui, amb les seves
mateixes deficiencies, un estimu-
lant perque els estudiosos de
Vilanova s'animin a omplir les lla-
cune~ historiogratiques que, al
lIarg d'aquesta obra, es fan
rnanifestesa un lector atent". Els
editors, per la seva banda, indi-
quen en la nota editorial del lli-
bre que: "El lector, amablement,
podrá comprendre, doncs, que Ii
oferim una peca del passat, i
com a tal, amb expressionsi girs
ja avui inusuals en el castellá o
espanyol d'ara, i amb alguns
trets ortoqráfics i sintáctics que
potser no deixaran de sorpren-
dre. Ésamb aquest gust primige-
ni, lIeugerement arqueolóqic,

deis monuments del passat, que
I'ofereixen El Cep i -Ia Nansa,
Edicions. Per tal que, avancant
en els fonaments de la nostra
identitat, el passat pugui ser uti-
litzat, decididament, amb voca-'
ció de futur". r
(foto 04) ; ,

d'entrada:,

(foto 02)

__ ~ (foto 03)

(foto 04)
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Pel Sant [ordi de I'any 80 es presentava el
segon del Ilibres publicats per El Cep i la
Nansa, Per inflar veles i desvetllar sons
(contistes vilanovis-I), obra col- lectiva
arnb textos de [ordi Alcaraz, Andrews,
[aurne Barberá, [oan Benet, [osep Betran,
[oan Callejón, David Camarós, [oan
Collell, Xavier Durán, Paco Escribano,
Xavier Garcia, Eugeni Molero, Sixt Moral,
[osep M. RMoIs, [oan Solé, Genari
Tejedor, i il-Iustracions originals de Iosep
M. Also, J. Brichfeus, Pere Brull, Joaquim
Budesca, [osep M. Cabayol, [oan Calvet,
Rosa Carbonell, Armand Cardona, Pep
Durán, Salvador Masana, Masana
Saburit, [oan Matas, Teresa Mestres,
Quim Olivé, Parera Romagosa, Rody, Pau
Roig, Rafel RMoIs, Amadeu Satorra, Soler
Pedret i A. Vittoria.
(foto 05)

Amb aquest Ilibre s'inicia el que en podrí-
em dir accions de recreacions literáries,
performances, mis en place, que han
caracteritzat I'actuació d'EI Cep i la
Nansa al lIarg de les seves distintes eta-
peso El nom de I'acció era el de La casa
encontada. El Diari de Vilanova de 3 de
maig de 1980 ressenyava: "Malgrat pero
que les mares lIengües asseguren que El
Cep i la Nansa té els dies comptats, per
manca de subscriptors, creiem que
aquesta festa de Sant [ordi ha ·contribuit
fortament a consolidar la imatge de
l'Editorial vilánovina. L'organització de la
Casa Encontada, als salons de Can
Maqrinya, oferint als assitents música,
titelles, contes lIegits i representats ...,
pensem que ha estat un encert molt ben
lograt, i més tenint en compte I'enverga-
dura d'aquest espectacle cultural, que va
resultar d'una qualitat excel-lent.

L'l d'agost de 1980 es presentava als [ar-
dins de la Casa Papiol el lIibre Temps de
Guerra, diari íntim 7938-7939, de
Conxita Ventosa i Pinilla, un del títols que
ha tingut més exit entre els publicats per
El Cep i la Nansa. Avel-lf Artís fa notar en
el próleq del lIibre que "Tant de bo que
la meya insignificant aportació, afegida a
la important de la Conxita Ventosa, obrin
el camí col-lectiu que Catalunya -amb
Vilanova i la Geltrú davant- ha d'em-
prendre, obeint la sageta indicadora que
ha plantat El Cep i la Nansa".

A la foto, d'esquerra a dreta, Conxita
Ventosa, Avellí Artís Gener, [aurne
Casanovas, Sixte Moral, Assumpte Baig i
algunes persones assitents a I'acte.
(foto 06)
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(foto 07)
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El desembre de 1980, a la seu del
Foment Vilanoví, es presentava Sota el
Cel de Vilanova, de Manuel Amat i
Francesc Serra-Novas, amb' próleg
d'Oriol Pi de Cabanyes. En aquest pro-
leg, Oriol Pi destaca: "Perque alió que
agermana un determinat passat i un
determinat present sol ser, tossudament,
la voluntat d'expresar-se que neguiteja,
en un moment donat, un grup d'inquie-
tuds que, a vegades, prenen coherencia

.materialitzant un projecte. Aixo ésel que
va ser Prisma-revista il-Iustrada d'art i de
literatura- des del seu primer número,
pel setembre de 1930. I aixó és el que
fou, també, Themis -publicació artística i
literaria vilanovina-, el 1915. I aixó és el
que vol ser,també, ElCepi la Nansaedi-
cions. En I'entremig d'aquells neguits i
els actuals, tot un grapat d'atzars han
coartat, violentament, la possibilitat d'es-
tablir-hi, molt més planerament, un efi-
cae fil d'enllac."
(foto 07)

(foto 08)
Tres del membres fundadors de les edi-
cions El Cep i la Nansa (d'esquerra a
dreta): [oan c. Duran, F. Mestres i Sixt
Moral, amb l'Aida, la sevafilla. Erael Sant
[ordi de I'any 1982. En aquell Sant [ordi
apareixien dues novetats, Preludis de la
meva lira / Preludios de mi lira, de Manuel
de Cabanyes,amb un prefaci de Miquel
Maria Gibeit, i amb la versió catalana de
Gustau Galceran de la Introduction a The
Poems of Manuel de Cabanyes d'E. Allison
Peers.La versió catalana del poemes de
Cabanyesés la que féu Alfons Maseras.I
Els bordegassos de Vilanova, 7 O anys de
castellsi altres coses, lIibre realitzat per la
colla de castellers, amb motiu del seu
deseaniversarioAmb aquest dos lIibresel
fons editorial arribava alsvuit títols.

La rest,{lde títols d'EI Cep i Nansa de la
primera etapa foren Malgrat tot, avance-
vem, de Sixte Moral i Ramon Farre(abril
de 1981), E.e. Ricart, de J.F.Rafols(juny
de 1981) i Petita epopeia deIs Vi/anovins,

. de Bienve Moya, amb il-Iustracions de
Pilarin Bayes(gener de 1983).
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