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Isabel Martí, que va fundar La Campana fa prop de 35 anys amb Josep Maria Espinàs, continuarà com a assessora editorial. PERE TORDERA 

Penguin Random 
House compra 
La Campana 
L’editora Isabel Martí assegura que el grup internacional 
mantindrà la manera de fer de l’editorial catalana

A punt de celebrar 35 anys de vida, l’edi-
torial La Campana, fundada per Josep 
Maria Espinàs i Isabel Martí, va anun-
ciar ahir que ha passat a ser propietat 
del grup Penguin Random House Gru-
po Editorial (PRHGE). “No sento que 
res s’acabi sinó que continua, faré el que 
més m’agrada fer, acompanyaré els lli-
bres des de l’inici fins al final, però em 
trec del damunt la responsabilitat dels 
números i de tirar endavant una empre-
sa”, va assegurar Martí, que continua-
rà com a assessora editorial i col·labora-
rà directament amb Núria Tey, directo-
ra editorial responsable de la divisió en 
català de PRHGE. “El món editorial ha 
canviat molt i nosaltres fa molts anys 
que no canviem res. La tecnologia obre 
un munt de possibilitats per al món del 
llibre i crec que un grup gran ho pot fer 
molt millor, jo ja no donava l’abast. Te-
nim una infraestructura petita, hi ha 
nous camins i s’han d’ajuntar forces”, 
assegura Martí, que considera que el 
gran grup alemany és una oportunitat: 

“Han comprat una manera de fer i la vo-
len mantenir, amb Penguin m’hi relaci-
ono des de fa molt de temps i m’agrada 
com treballen”. 

Martí, doncs, continuarà fent d’edi-
tora. De fet, té a punt per a la tardor un 
llibre del psiquiatre Ramon Riera sobre 
herència emocional i acaba de portar a 
les llibreries Reunim-nos, de Carles 
Puigdemont. “Em sento una persona 
molt afortunada, he tingut la gran sort 
d’haver estat al costat d’Espinàs, ell és 
l’ànima de l’editorial i és molt llarga la 
llista d’autors que s’hi han sentit còmo-
des”. L’editora valora molt que un grup 
internacional aposti per La Campana, 
una editorial que publica en català: “In-
verteixen en coses que els donen diners, 
i han decidit invertir en una editorial ca-
talana”. Martí, que assegura que la se-
va és una editorial tocada per l’àngel de 
la sort, admet que hi ha hagut moments 
difícils però que sempre va descartar 
tancar perquè estava convençuda que el 
pròxim llibre funcionaria. I així va ser. 
Ha publicat quatre dels deu llibres més 
venuts en català en l’última dècada: 
Wonder de R.J. Palacio; La noia del tren, 

de Paula Hawkins; L’avi de 100 anys que 
es va escapar per la finestra, de Jonas Jo-
nasson, i Victus, d’Albert Sánchez Piñol. 

“Créixer en català” 

La Campana és la primera editorial ca-
talana que edita només en català que 
compra PRHGE. La filial espanyola del 
grup alemany continuarà publicant au-
tors catalans i traduccions d’obres de 
ficció i no-ficció, en tapa dura i en rús-
tica, afegint-hi els formats de butxaca i 
digital, tant e-books com audiollibres. 
“Volíem créixer en el mercat català, per-
què hi ha una demanda i molt bons ín-
dexs de lectura, i ho podem potenciar”, 
assegura Núria Cabutí, consellera dele-
gada de PRHGE. El grup ja té un altre se-
gell català, Rosa dels Vents, que ha do-
blat el nombre de publicacions i ha llan-
çat col·leccions de llibres de butxaca i 
audiollibres. “Tenir molts segells forma 
part de la nostra estratègia editorial. La 
Campana complementa l’oferta que ja 
tenim amb Rosa dels Vents, és una edi-
torial amb molta solera, molt reconegu-
da per llibreters, autors i lectors”, diu 
Cabutí, que assegura que volen continu-
ar amb la tradició que ha anat marcant 
l’editorial fundada per Martí i Espinàs, 
amb autors catalans i també amb les 
traduccions al català. De fet, alguns dels 
èxits traduïts al català per La Campana 
eren editats en castellà per PRHGE, 
que és actualment l’editorial líder del 
mercat hispà, amb un 23%. Tanmateix, 
al mercat català té una quota del 10% i 
encara queda lluny del Grupo Planeta. 

L’editorial ha crescut molt aquests 
últims temps. El 2014 va comprar San-
tillana Ediciones Generales, el 2017 va 
adquirir Ediciones B i fa un parell de 
mesos, Salamandra. De moment, al-
menys de manera immediata, no tenen 
previst comprar-ne més: “Ara toca con-
solidar els projectes, treballar en els 
punts de venda i fer molta promoció. 
Necessitem un descans però això no vol 
dir que descarti continuar creixent”, 
assegura Cabutí.◆

Civilització 
i barbàrie 
segons 
Jordi Savall

LES RUTES DE L’ESCLAVATGE 

TTEATRE GREC 29 DE JULIOL 

 
Més enllà del seu repertori habitual, 
Jordi Savall és un excel·lent artífex de 
projectes complexos que són fruit d’una 
recerca musical, històrica i literària se-
riosa amb resultats de qualitat i d’eficà-
cia fluctuants però sempre atractius. 
Convincent, gens oportunista ni dema-
gog i amb òptima resolució és l’especta-
cle Les rutes de l’esclavatge, la primera 
part del qual s’ha pogut veure, viure i 
sentir al Teatre Grec, abans de tancar el 
2 d’agost el Festival de Torroella de 
Montgrí. 

A banda dels seus col·laboradors ha-
bituals, els membres de La Capella Re-
ial de Catalunya i d’Hespèrion XXI, Sa-
vall ha aplegat músics i ballarins de tres 
continents (Europa, l’Àfrica i Amèrica) 
per narrar, a través de la música, els 
vergonyosos exemples d’esclavatge al 
continent americà. L’enfilall de textos 
llegits, que van del segle XVII fins al 
XXI, fa palesa el terrible comerç amb 
éssers humans. Però la música i el ball, 
salvífics, demostren que l’art és l’úni-
ca manifestació que pot enlairar cossos 
i esperits, i alliberar-los del jou de la 
tortura i la manca de llibertat. 

Un bri de llum en la barbàrie 

A banda del rendiment extraordinari 
dels músics i ballarins, ben coordinats 
per un Jordi Savall de gest mínim i ca-
rismàtic, l’èxit de la vetllada es deu sens 
dubte a la tria de músiques, que van de 
les negrillas als cants espirituals, pas-
sant per la samba i la guaracha. El ritme 
encomanadís, els balls i la qualitat de 
veus i instrumentistes van contagiar un 
Teatre Grec força ple, que va aplaudir 
tots els números sense oblidar l’emoció 
continguda, no exempta de ràbia latent, 
de l’espiritual Amazing grace, després 
d’haver-se llegit un text de Martin 
Luther King. Nou encert de Savall i del 
seu equip, doncs, que demostra que re-
re tot acte de barbàrie sempre es pot 
trobar el bri de llum que aporten la civi-
lització, la cultura i l’art majúscul que és 
la música.◆

CRÍTICA

MANOLO GARCÍA

TEXT JAUME RADIGALES

TEXT SÍLVIA MARIMON
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