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Cafè Central, una iniciativa de Toni Clapés i Víctor Sunyol, compleix 25 anys

Una editorial en una maleta
Vic

Jordi Vilarrodà

Antoni Clapés va definir 
Cafè Central com “una 
maleta que viatja”, quan just 
acabava de néixer. El projecte 
editorial ideat per aquest 
escriptor i agitador cultural 
de Sabadell –no confondre 
amb el periodista homònim– 
i el vigatà Víctor Sunyol 
cabia llavors en una maleta, 
i la passejaven carregada de 
poesia a tot arreu on tenien 
ocasió de presentar-la. Cafè 
Central ha celebrat ara el 25è 
aniversari i continua fidel a 
la seva idea inicial: la d’una 
editorial d’estructura lleuge-
ra i amb ganes de descobrir 
altres veus. 

Ara han nascut moltes edi-
torials petites amb aquesta 
filosofia, però l’any 1989 
Cafè Central era una rara 
avis en el món editorial. A 
part d’alguns autors consa-
grats, “ja no hi havia pràcti-
cament res en edició de poe-
sia”, explica Víctor Sunyol. 
Amb Antoni Clapés, informà-
tic, van veure que “amb un 
Mac i una impressora” podi-
en editar textos breus, i s’hi 
van llançar. Així van néixer 
les primeres plaquettes, un 
format d’opuscle de només 8 
pàgines i sense relligar: Dos 
discursos, del mateix Sunyol, 
i Retallables, de Pascale 
Bardoulaud. La publicació 
anava  vinculada a la lectura 
en públic, i una no s’entenia 
sense l’altra: “Es tractava de 
presentar-les en llocs poc 

L’Escola d’Art de Vic 
instaura premis a les 
millors obres d’art     
i disseny d’Osona
Vic L’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic ha instau-
rat un premi honorífic per 
distingir el millor disseny i 
la millor obra artística que 
s’hagin fet a Osona durant 
un any. El claustre de pro-
fessors del centre actuarà 
com a jurat del premi, “que 
no és tant un concurs com 
una menció”, explica Ferran 
Blancafort, un dels promo-
tors de la iniciativa. Cada un 
dels docents presentarà una 
proposta, i el veredicte del 
premi es donarà a conèixer 
la setmana de Nadal. Els gua-
nyadors seran convidats a fer 
una classe als alumnes “per 
explicar el procés creatiu que 
han seguit”, diu Santi Ricart, 
director de l’Escola d’Art. 
D’aquesta forma, també es 
vol “fomentar el debat intern 
a l’escola”. 

L’Aula de Teatre 
de la UVic porta 
al Casino l’obra    
‘Cada dia importa’
Vic L’Aula de Teatre de la 
UVic representarà aquest 
divendres a les 8 del ves-
pre, al Casino, l’obra Cada 
dia importa, una creació 
col·lectiva sota la direcció 
d’Eva Marichalar que intenta 
donar una altra mirada als 
fets de 1714. El muntatge 
posa èmfasi “en allò quo-
tidià” i en l’imaginari col-
lectiu que s’ha anat creant  
en tots nosaltres, “entorn 
d’uns fets que van canviar la 
nostra història”. 

L’acte de celebració dels 25 anys de Cafè Central al Casino de Vic, amb l’editor Antoni Clapés a la dreta

habituals, sentir com els 
autors llegien”. L’edició for-
mava part de l’acció de llegir, 
“d’escampar la literatura”. 
Cafè Central ben aviat es va 
fer un lloc entre un sector 
d’autors i lectors connectats 
amb la modernitat i àvids de 
noves experiències. Sunyol 
i Clapés han publicat des de 
Feliu Formosa a Carles Hac 
Mor, en una tria d’autors que 
no per actual deixava de ser 
eclèctica i variada. I sempre 
en edicions limitades: 99 
exemplars. “I quan s’acaba, 
s’acaba”, diu Sunyol.

A partir de la poesia i 
d’aquella primera col·lecció, 

Cafè Central va anar crei-
xent: narrativa, traduccions... 
Quan van arribar a 99 pla-
quettes editades també van 
començar una altra sèrie de 
poesia, Poètiques. “Sempre 
fugint dels circuits comer-
cials”. L’aliança amb Eumo 
Editorial els va permetre 
millorar la distribució. 

Cafè Central té en catàleg 
fins a 10 col·leccions, entre 
les quals destaca Jardins de 
Samarcanda, també de poe-
sia, amb 74 llibres publicats 
on s’hi inclouen autors cata-
lans i traduccions. Mirar a 
fora i portar al català poetes 
d’altres llengües sempre ha 

estat una obsessió de l’edito-
rial, que va instituir el premi 
Jordi Domènec de traducció 
poètica, l’únic de Catalunya. 
Cada any també organitzen 
els tallers poètics Anada-
Tornada, entre Catalunya 
(Sabadell) i Quebec (Mont-
real), “perquè la literatura 
quebequesa, al no tenir una 
tradició al darrere, és molt 
contemporània”, explica 
Sunyol. Ara ja no hi cabrien, 
en la maleta, ni els llibres ni 
els amics de Cafè Central, 
com va quedar demostrat en 
les dues celebracions dels 
25 anys, al Casino de Vic i a 
l’HOriginal de Barcelona. 

‘L’illot de la haima’, premi Ciutat d’Eivissa, es publicarà l’any vinent

Àlex Garrido, premiat a Eivissa per 
una novel·la ambientada a Manlleu

Manlleu

J.V.

Manlleu és l’escenari de la 
novel·la L’illot de la haima, 
amb la qual l’escriptor i regi-
dor de Cultura de la ciutat, 
Àlex Garrido, ha guanyat 
el 22è Premi de Narrativa 
Ciutat d’Eivissa. El veredicte 
es va donar a conèixer dime-
cres, i el premi s’entregarà 
en una vetllada literària, el 
proper dia 11 de desembre a 
l’Ajuntament d’Eivissa. 

L’illot de la haima és una 
novel·la “amb elements de 
suspens i psicològica”, que té 
com a personatge central un 
escriptor que investiga una 
mort. El protagonista segueix 
aquest itinerari d’investiga-
ció “al mateix temps que des-

Àlex Garrido

cobreix la seva pròpia perso-
nalitat”. Garrido juga “amb 
la realitat i la irrealitat del 
mateix personatge”, en una 
ciutat de Manlleu on també 

hi ha escenaris reals i altres 
de ficticis. Entre els primers, 
referències molt clares al 
barri de l’Erm, i una mirada 
enrere als anys en què va 
créixer amb la immigració 
que venia d’Espanya. 

La novel·la serà publicada 
per l’Editorial Mediterrània, 
i sortirà a la llum, com és 
habitual en aquest premi, 
d’aquí a un any, quan es doni 
a conèixer el pròxim. Àlex 
Garrido va debutar com a 
escriptor amb la novel·la La 
Palmavera (2009), ambien-
tada a l’Alguer, i és també 
autor de Cara, creu i cantell 
(2010), escrit a quatre mans 
amb Susagna Tubau. El 
mateix any va participar en 
el recull L’Eixida i altres nar-
racions.

Xavier Pujol, primera exposició a Vic
Vic La influència surrealista impregna l’obra de Xavier 
Pujol, que per primera vegada s’ha exposat a la sala Ser-
rat de Vic. L’ull és l’element quasi omnipresent en l’obra 
d’aquest artista, que ha tingut com a mestre Ferran Sanz i 
que fins ara havia utilitzat les xarxes socials (el perfil L’ull 
d’avui a Facebook) per donar-se a conèixer. “A l’exposició, 
els meus quadres surten de la xarxa per anar a la galeria”, 
explica. Pujol juga amb diverses tècniques, des de l’acrílic 
fins a l’aerografia o l’aquarel·la en barra, i interpel·la l’es-
pectador: “Cada obra té un sentit, i a mi m’agrada veure 
què diu la gent, perquè m’emporto moltes sorpreses”. Des 
dels quadres, els seus ulls ens miren: “L’ull és la vida”. 

JO
R

D
I 

PU
IG


