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Nascut a Barcelona el 1970 però
resident al Berguedà des de fa 15
anys, Joan Solé, escriptor i traduc-
tor, va decidir l’any passat tirar en-
davant un projecte editorial amb
seu a Avià. Es tracta del segell Se-
tena Generació, que ahir es pre-
sentava oficialment a la comarca
amb el llibre Mahatma Gandhi:
Desobediència i resistència civil
noviolentes. Textos essencials, la
primera  antologia del «pensa-
ment polític i social» en català del
líder pacifista hindú, explica Solé,
traductor, també, del llibre.

Setena Generació és una petita
editorial formada per tres perso-
nes, Joan Solé, Dolors González i
Víctor Sabaté, que ha nascut amb
la intenció, diu Solé, «de recupe-
rar la idea de catàleg» en la línia
d’editorials com Sembra Llibres o
la manresana Tigre de Paper, que
estan fent una feina molt interes-
sant», i amb l’assaig, «en un sentit
ampli i variat», com a gènere cen-
tral. L’objectiu és portar al paper
el debat sobre «qüestions contro-
vertides de la nostra societat». 

Van començar amb un estudi a
fons sobre les clàusules abusives
en contractes hipotecaris (Protec-
ción frente a cláusulas abusivas en
préstamos hipotecarios, del ma-
gistrat Guillem Soler, reconegut
per haver estat el primer jutge a
presentar al Tribunal Constitu-
cional un recurs d’inconstitucio-
nalitat sobre els judicis hipoteca-
ris), i van continuar amb un al·le-

gat a favor de la legalització del
cannabis (Plantar cannabis con el
corazón, de Juan Reina). 

La violència institucional de
l’1-o a Catalunya el va empènyer,
subratlla Solé, a buscar referents
sobre la resistència civil no-vio-
lenta que s’han traduït en la selec-
ció de textos presentada ahir a
Berga (vegeu desglossat) i encap-
çalada per una reflexió sobre l’ac-
tualitat de Gandhi escrita per
Gene Sharp, el principal estudiós
contemporani de la no-violèn-
cia», mort el gener del 2018 als 90

anys. El llibre, editat aquest mes
de juny i del qual s’ha fet un tiratge
d’un miler d’exemplars, se suma
a una altra novetat de l’editorial

berguedana: Esperança activa.
Com passar per aquest món sense
amagar el cap sota l’ala, de Joanna
Macy i Chris Johnstone, un volum
sobre ecofilosofia que, com diu
l’editor, «a banda del prestigi dels
autors, arriba avalat per l’activista
Naomi Klein». De cara al setem-
bre, Setena Generació té previst
treure al mercat Dos mil anys
d’humor contra tirans. Els grans
escriptors de tots els temps ridicu-
litzen el poder (Mark Twain, Sha-
kesperare, Montaigne, Cervantes,
Flaubert, etc.). 

Segons Solé, l’editorial bergue-
dana vol treure com a màxim uns
cinc llibres l’any: «Ben pensats i
ben triats. No cal saturar ni les lli-
breries ni el mercat. La nostra idea
és anar fent catàleg perquè també
tenim clar que els temes que trac-
tem tenen un espai i un tipus de
públic diferent de les editorials
tradicionals». El segell va comen-
çar editant en castellà els dos pri-
mers títols i els tres següents han
estat en català. L’editorial conti-
nuarà traduïnt autors forans i edi-
tarà assajos d’autors d’aquí.

Setena Generació es mostra en societat
L’editorial berguedana, amb seu a Avià, aposta per l’assaig Ahir presentava a Berga un llibre sobre el pensament de Gandhi
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D’esquerra a dreta, Jamila Raqib, Montserrat Venturós i Joan Solé, ahir a la sala de sessions de l’ajuntament

Gandhi i la situació
política al país amb
Venturós i Raqib

 La presentació del llibre,
que ahir va omplir la sala de
sessions de l’ajuntament de
Berga, va tenir com a prota-
gonistes l’alcaldessa de Ber-
ga, Montserrat Venturós;
l’editor i traductor del llibre,
Joan Solé, i Jamila Raqib, di-
rectora de l’Albert Einstein
Institution de Boston, enti-
tat fundada per Gene Sharp,
principal estudiós contem-
porani de la resistència no-
violenta i prologuista del lli-
bre. La presentació va servir
per relacionar la desobe-
diència de Gandhi amb la si-
tuació política i social cata-
lana.

L’Esbart Dansaire de Rubí, el
Cor de Cambra Francesc Valls i
l’ensemble Magister Petrus inter-
pretaran aquest cap de setmana
els Cants i danses del Llibre Ver-
mell de Montserrat al Festival de
Rudolstadt d’Alemanya, el més
gran i un dels més prestigiosos
d’Europa pel que fa a la cultura po-
pular i les músiques d’arrel, grà-
cies al seu pas l’any passat per la
Fira Mediterrània de Manresa.
L’actuació tindrà lloc dissabte a
l’imponent pati d’armes del castell

de Heidecksburg després que
Bernhard Hanneken, director ar-
tístic del certamen, assistís com a
programador a l’edició passada
del mercat manresà. 

El Llibre Vermell no és l’única
proposta artística que ha sortit de
les fronteres catalanes gràcies a la
Mediterrània: en la seva edició de-
dicada a Catalunya, l’Smithsonian
Folklife Festival dels Estats Units
ha programat diversos grups mit-
jançant la fira, membre del comis-
sariat del programa català a Was-
hington, com Maria Arnal i Marcel

Bagés, Les Anxovetes, la Cobla Ca-
talana dels Sons Essencials, Joan
Garriga, Yacine & the Oriental
Groove, la cantant aranesa Alidé
Sans, el mestre de dansa Ivan
Caro, l’esbart Ciutat Comtal i la Fe-
deració Catalana de Catifaires, en-
tre d’altres. També s’han pogut
veure a l’exterior propostes pro-
gramades a Manresa, com les de
Chicuelo & Mezquida a Algèria,
Biflats a Castella i Pau Figueres a
Portugal, entre d’altres. Aquestes
accions s’inclouen en el pla d’ac-
ció estatal i internacional de la fira.

REDACCIÓ MANRESA

La Fira Mediterrània exporta el «Llibre
Vermell de Montserrat» a Alemanya
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Un espectacle que portaran a escena a Rudolstadt l’Esbart Dansaire de
Rubí, el Cor de Cambra Francesc Valls i l’ensemble Magister Petrus

ASSAIG I CATÀLEG Hi ha espai per a l’assaig i en català? Setena Generació és un segell berguedà que «aspira» a poder afirmar-ho amb una
col·lecció basada en els temes que preocupen, incomoden i afecten la nostra societat. El proper títol parlarà de l’humor, els escriptors i el poder
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