
7 portes + 1, una reflexió a
l’entorn de la Xoà amb tex-
tos de la crítica d’art i di-
rectora artística de la Fun-
dació Vila Casas, Glòria
Bosch, i dibuixos de l’es-
cultor Pep Admetlla, és el
primer títol del nou segell
editorial Rupes Nigra, im-
pulsat per un grup de pa-
trocinadors privats de Gi-
rona per tal d’oferir llibres
selectes d’art i pensament
en tiratges limitats i acu-
rats. Enmig de la “voraci-
tat” que domina en el món
editorial, el projecte que es
va presentar ahir a l’Espai
22 de Girona és “una aven-
tura singular i valenta”, va
afirmar l’historiador Joa-
quim Nadal, que hi veu
també una reivindicació

apassionada de l’edició en
paper.

Rupes Nigra, que pren
el nom de la roca negra
imantada que desorienta-
va els navegants del pol
Nord, preveu publicar dos
títols per any: un d’art i as-
saig en la col·lecció anome-
nada Diàlegs, i un altre de
pensament contemporani
dins la col·lecció Morpho-
sis. La primera, dins la
qual s’inscriu 7 portes + 1,
vol plantejar “un diàleg en-
tre un artista i un escrip-
tor o assagista amb la fina-
litat d’aprofundir en la re-
lació amb la peça creada”.
Morphosis, en canvi, té
per objectiu, segons afir-
men els seus promotors,
“despertar consciències i
generar diàleg social a tra-
vés de les opinions de filò-
sofs, psicòlegs, economis-

tes i agents socials, sovint
enfrontats en idees”. La lli-
bertat creativa i la interac-
ció intel·lectual” són tam-
bé dos dels trets de 7 por-
tes + 1, en què s’entrecre-
uen l’assaig, el diàleg epi-
stolar i la narració en “una
trama molt ben ordida”,
segons Nadal, deutora de
Les ciutats invisibles
d’Italo Calvino, i en què es
recorren Damasc, Síria,
Auschwitz, París o Giro-
na, on fa aparició la pinto-
ra Mela Muter.

Es tracta de llibres de
col·leccionista, amb una
edició i impressió acura-
des i enquadernació japo-
nesa feta a mà. Les edi-
cions seran limitades a
150 exemplars per a cada
títol, sense possibilitat de
reedició, i es vendran en
“unes poques llibreries se-
leccionades” i per internet
a través d’un lloc web que
s’activarà pròximament.
El preu de cada exemplar
serà d’entre 30 i 40 euros,
excepte quan incorpori
originals de l’artista, en
què el cost serà d’entre 70 i
80 euros. Els impulsors de
Rupes Nigra són el mateix
Pep Admetlla, Jordi Ama-
gat, Robert Fàbregas, To-
ni Bou, Dani Navarro i
Francesc Cayuela. ■
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Llancen un segell selecte
per a edicions d’art i assaig
a Rupes Nigra s’estrena amb una reflexió sobre l’holocaust amb textos de Glòria Bosch i dibuixos
de Pep Admetlla a La iniciativa compta amb patrocinadors gironins i s’editaran dos títols a l’any

La presentació del llibre, ahir a l’Espai 22, amb Toni Bou, Pep Admetlla, Glòria Bosch i
Joaquim Nadal, d’esquerra a dreta ■ QUIM PUIG
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