
El Cep i la Nansa, una editorial de casa
,

Per convicció i per tradició, el /libre és la materlatitza-
ció d'una iI·lusió compartida que esdev! transmissió

de béns. Parlar de lIibres a Vilanova i la Geltrú vol

. . dir, tard o d'hora, parlar d'una editorial
vilanovina: El Cep i la Nansa. Nascuda

l'any 1978 i promoguda per un grup de ciu-
tadans vilan~vins, El Cep i la Nansa es va
crear amb I'objectiu de donar sortida a tre-
balls bibliogratics fets per gent de casa. La
iniciativa va trobar suport econórnic qrácies
a I'aportació económica a fons perdut de

vuit vilanovins anonirns.

El Cep i la Nansa s'inscriu en aquestes coordenades,

pero amb la particularitat que la ciutat de Vilanova i
la Geltrú i la comarca del Garraf esdevenenI'escenari

principal de la seva producció.

Així, dones/la voluntat editora de El Cep i la Nansa és
la de voler fer coneixer -des de l'amptla teoria deIs

diversos punts de vista culturals- la realitat de la nos-
tra cot-lectivltat més immediata, a fi que, amb la difu-

sió de la I/elra impresa arribin, a cada un deIs ciuta-.. '

dans, el caliu; i, la cohesió deIs signes civilitzadors.

Una primera etapa de I'empresa va portar a
editar títols tant importants per a la historia
local com Temps de guerra, de Conxita
Ventosa, o el lIibre E.c. Ricart, de J.F. Rátols.

Destacar també el recull generacional Per

inflar veles i desvetllar sons, on 16 personat-
ges aportaven les seves narracions i 16 il-lus-
tradors hi posaven les imatges (la coberta
fou d'A. Cardona Torrandell).

www.elcepilanansa.com
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L'editorial va donar cabuda a reedi-
cions d'obres anteriors, com fou el cas
de Sota el eel de Vilanova, de Manuel
Arnat i FrancescSerra-Novas.O desta-
car també d'aquesta epoca la primera
edició de l'obra Petita epopeia de vila-
novins i geltrunenes, de Bienve Moya,
reeditada posteriorment en diverses
ocasions.

Aquest primer cicle del Cep i la Nansa
es va allargar fins al 1981, en que es
van editar un total de 8 lIibres. Amb
I'arribada de la democracia molts deis
promotors de I'editorial van entrar a
formar part deis nous partits polítics.
Fou així com es tancava aquesta=pri-
mera etapa.

TORNAR A ENGEGAR

Ésja al 1996quan l'Ajuntament sen'a-
dona que a la ciutat no s'editen lIibres
i aposta per reprendre I'activitat del
Cep i la Nansa. Per a'ixo es' posa en
contacte amb Francescde P. Mestres
per tal que faci d'editor. Per tornar a
endegar el projecte es proposa crear
una col-Iecció conjunta entre
l'Ajuntament i I'editorial. Fruit d'aques-
ta voluntat neix l'Antina i, més enda-
vant, la col-lecció Ateneu, totes dues
amb participació mixta.

Aquests encárrecs municipals a través
de la col-lecció Antina permetran a l'e-
ditorial d'engegar d'altres col-leccions,
d'acord amb la demanda que hi ha en
cada moment determinat. I és així
com, de mica en mica i col-lecció a
col-Iecció, I'editorial El Cep i la Nansa
és oberta a gairebé tot tipus d'escrip-
tura.

Actualment I'editorial esta passant per
un moment de maduració. Mostra
d'aixo ésque ElCep i la Nansa i el seu
cataleq de publicacions ja és conegut
en el sector professionaldel lIibre. S'ha
aconseguit, a la vegada, la implicació
total a Vilanova i la Geltrú. 1,a més a
més, es produeix ja un contacte deis
escriptors directament amb I'editorial,
fet que ha provocat que alguns treballs
hagin vist la lIum. Prova d'aixó és la
publicació de les rnernories de [oan
Ventosa i Roig (Memortes d'infantesa i
de joventut) a la col-Iecció El Far.Totes
i cada una de les diferents col-leccions

han provocat que es reactivessindife-
rents sectorseditorials (poesía,estudis,
narrativa, etc.).
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CADA OBRA AL SEU CALAIX. LES

COL·LECCIONS

En la seva recuperació com a editorial,
ElCep i la Nansa a tingut com a cavall
de Troia la col-Iecció de la Biblioteca
Antina, que a horesd'ara ja ha publicat
un total de 16 títols, entre elsquals cal
destacar-ne alguns d'imprescindibles
en la bibliografia local. L'Antina treba-
lla sobre dos eixos fonamentals: la ree-
dició deis classics vilanovins i I'edició
de nous materials versats en la nostra
ciutat. Així, destacar títols com el recu-
perat lIibre del PareGarí Descripción e
historia de la villa de Villanueva y Geltrú
desde su fundación hasta nuestros días,
o I'obra Vilanova i la Geltrú 7850-7975.
Vol. 7: Expansió i Crisi de la Industria i de
la Democracia 7850-7936, de Casimir
Martí i Martí. Esmentar I'edició i reim-
pressió de De Vilanova i la Geltrú: la
memoria captiva en imatges i alliberada
en fantasies, de Pere Marsé, Albert
.Mallofré i LluísGené, la reedició de La

petita epopeia de vilanovins i geltru-
nenes, de Bienve Moya, i la publicació
de Incitació a la vitalitat, de [oan
Alemany.

Com a edició de material nou no
podem oblidar el lIibre dedicat al patró
de la ciutat, Sant Antoni Abat i els Tres
Tombs de Vilanova. La Gran Festa d'un
Sant Barbut, de [oan Martorell, Trinitat
Gilbert i CariesCastro.

Peromenció especialesmereix I'edició
de la col-lecció completa deis cinc
volums deis butlletins del Comité de
Defensa Local, on s'han aconseguit d'a-
plegar la totalitat deis números apare-
guts entre els anys 1936 i 1939, i que
ha esdevingut un material d'una
importancia histórica remarcable.
Aquesta producció ha fet, a la vegada,
que I'editorial sigui coneguda d'altres
árnbits com I'universitari.

Ara el nou projecte de l'Antina se cen-
tra en un estudi de l'obra de JosepM.
Jujol a Vilanova i la Geltrú, remarcable
pero poc coneguda a la ciutat. D'altra
banda, El Cep i la Nansa té previst de
reeditar el Ilibre de [osep Coroleu,
recuperat per, al públic durant la pri-
mera etapa de I'editorial.

Fent un repasa la restade col-leccions

del Cep i la Nansaens trobem en cada
una d'elles obres que han tingut un
ressoimportant. A l'Ateneu, per exern-

p~:, s'ha fet I'edició i j? reimpressió de
I'obra de [oan Gé¡mez, L'altra cara de
les matematiques, i el darrer títol publi-
cat ha estat Aproximació a la dona gél-
trunenca 'de! segle XV, de Maria l.luisa

. Orriols .. Nascuda al 1998, aquesta
col-lecció és Jd'edició conjunta amb
l'Ajuri'tament, i es convida a professors
i estudiosos perque proposin temes i
títols. La idea de la col-lecció cal bus-
car-la en la importancia que havien
tingut en la vida social de Vilanova i la
Geltrú deis ateneus, on el discurs cul-
tural es conjuminava amb el discurs
científic, l'essencia d'aquesta bibliote-
ca.

Una altra col-lecció, aquesta només
pertanyent a I'editorial, és La Cram de
narrativa, que ja ha publicat, entre
d'altres títols, L'última mort, d'Antoni
Munné-lordá, Eren rossos?, de Ton
Creus, del que ja se n'ha'fet una reim-
pressió, i el darrer títol, Inéipit vila nova
(i la Geltrú), de Máxim Serranos.

La poesia queda recollida a Cálida
Riba,on esfan unes edicions acurades
de les obres incloses.A tall d'exemple
esmentar el darrer títol aparegut, El'
dole; oblit, de FrancescPasqual,que ha
suposat el descobriment d'aquest
poeta i que ha suposat I'aparició de
dues crítiques en els mitjans de comu-
nicació. Elvers en castella troba el seu
lIoc a PoesíaClN, on s'inclou E/tiempo
raro, de JorgeBrotons.

Esmentar altres col-leccions com ícar,
amb el títol L'Univers Pla-Narbona, de
[osep Pla-Narbona, o De l'arc al trae,
editada conjuntament amb el Consell
Comarcal del Garraf i on es pot desta-
car I'obra de PauRoig Estradésobre les
masies de la comarca (Masies del
Garraf 7 i 2).

UN ESTIL PROPI

Amb els anys, El Cep i la Nansa ha
sabut deixar una signatura molt perso-
nal, ja no tan sois en I'edició de les
obres sinó també, i sobretot, en les
presentacions d'aquestes obres, sem-
pre amb un estil propi molt particular,
el que en diríem "marca de la casa".

Esmentar exemples com les dotze
hores que va durar la presentació de
L'únic amor, de Munné-lordá, on se
seguia I'itinerari que proposava la
novel-la, o la teatralització que esvafer
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LES COL·LECCIONS DEL CEP I LA NANSA

Col-Ieccló Biblioteca Antina

Bibliografia pluridisciplinar básica de
Vilanova i la Geltrú.
Ofereix una amplia panorámica de la
historia i la societat vilanovines:

memoria i visions de la ciutat. Es
nodreix de reedicions de textos das-
sics de la vida local i d'obres inedites
recents de reconeguts autors.

"

Biblioteca de l' Ateneu

Divulgativa del món de la ciencia i de
la técnica.

Vilanova i la Geltrú compta amb una
lIarga i contrastada tradició en "l'as-
piració popular ala formació i a la
cultura". Aquesta col-lecció incorpo-

ra, preferentment, la divulgació de
treballs d'eminents professors vincu-
lats a la vila.

Col-Ieccló Cialida Riba

lslibres de les emocions i els pensa-
ments en clau poética.

Poetesses i poetes que han trobat en
la remor i lIum del mar, en el carácter
de la terra i enel de la seva gent el
doll deis seus millors cantics. Petites
joies biblioqráfiques.

Col·lecció De I'ar~ al tra~

La mirada artística d'un territorio
La lectura de la passió amb que els
artistes plástics es relacionen amb el

territorio Una manera diferent de fruir
de la morfologia d'uns paisatges.

Col.lecció La Cram

Narrativa catalana inedita.
A la recerca de les constants vitals
d'una societat que de la literatura
n'ha fet habit. La Cram una agosara-
da aposta de narratives sense conces-

sions.

Llibres del Far
,

. I

. Indagacions i recreacions de lIocs

comuns.
L'observació aguda i sensible de con-
juntures i de contínqencíes d'una

col-lectivitat en marxa. Presentada

per preeminents personalitats.

Col·lecció ícar .

L'obra d'artistes destacats.

Llibres de gran format en elsquals es
complementen a parts iguals la refle-
xió de I'obra i la seva contemplació.

- -.,. -- - - '-------- - - -------------- '- - -"",,- --_ ..... ---
Poesía CIN

Una nueva brecha para la palabra.

Col·lecció Triangle

Un projecte fruit de la confluencia
d'iniciatives culturals des de tres
comarques veines: el Garraf, l'Alt i el

Baix Penedes.
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Serie Versat

Treballs de recerca.

Coedicions

Materials inedits d'interes i d'árnbit
ternatic diversos.
Sovint hi ha activitats de gent i o de
grups que transcendeixen l'ambit de
la intimitati esdevenen patrimoni
col-lectiu. En les coedicions del Cep i
la Nansa se'n troben molt bons

exemples.

Fora de col-Iecclé

Crónica humana qráfica de

Vilanova i la Geltrú.
Amb el proposit de nodrir aquesta
col-lecció amb un títol cada any, els

tres publicats fins ara donen una
visió molt ajustada de personalitats

locals amb Ilustre o sense.


