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El llibre Història de Catalunya de Jaume Sobrequés, 

interpretat plàsticament per Joan-Pere Viladecans 

 

Catalunya. Història d’una nació,  

és una edició de bibliòfil publicada per Editorial Base. 

 

 

 

 

 

Amb el text de l’historiador Jaume Sobrequés i les il·lustracions de l’artista Joan-Pere 

Viladecans, fetes expressament per a aquest llibre, el lector viatjarà des de la Prehistòria, 

reviurà la colonització grega, la romanització, la dominació visigòtica, la invasió islàmica, 

l’expansió mediterrània, la guerra de Successió, l’11 de setembre de 1714, la guerra del 

Francès i les batalles del Bruc, la Revolució Industrial, la Segona República i l’autonomia, 

la Guerra Civil, la dictadura, la repressió franquista i  la transició democràtica, fins a arribar 

als nostres dies amb la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre 

de 2017 i la posterior actuació repressiva dels aparells de l’Estat espanyol, reflectida en 

la ignominiosa sentència del Tribunal Suprem espanyol de 14 d’octubre de 2019. 
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Al llarg d’aquest llibre, per una qüestió d’ordre, es va establir un codi de diferents colors 

per a cada capítol. Així mateix es va decidir fer un tipus de maquetació lliure, on Joan-

Pere Viladecans disposava d’un espai a cada pàgina, marcant el ritme i la intensitat, a 

vegades, plenes de dramatisme. 

 

L’aportació pictòrica de Joan-Pere Viladecans ens acostava a nou “Còdex modern 

tipogràfic”. 

 

 

“Amb aquestes obres, vull oferir unes senyes estètiques per interpretar, 

de manera diferent, la Història de Catalunya” 

Joan-Pere Viladecans 

 

 

 

Catalunya. Història d’una nació,  

Una obra en la qual dialoguen els textos de Jaume 

Sobrequés  i la intervenció de Joan-Pere Viladecans. 
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Joan-Pere Viladecans és un dels artistes 

plàstics més destacats i reconeguts del 

panorama català actual. La seva obra ha 

estat exposada arreu del món i ha realitzat 

multitud d'encàrrecs de cartells, litografies i 

il·lustracions de llibres. El seu treball aborda 

la relació entre l'home i la natura, l'ecologia, 

la vida urbana i les noves tecnologies i els 

interrogants de l'existència. Especialment 

vinculat al món literari, els anys setanta i 

vuitanta ja havia col·laborat amb diversos poetes i la seva passió per les lletres ha deixat 

empremta en gran part de la seva obra. 

 

És acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 

 

Ha estat distingit, entre altres guardons, amb la condecoració de cavaller de l'Ordre de 

les Arts i les Lletres del Govern Francès (1996), el segon Premi del Ministerio de Cultura 

(2003) i l'Award of Excellence de la Society for New Desing de Nova York (1997).  

 

Jaume Sobrequés Girona, 1943) és catedràtic 

d’història de Catalunya a la Universitat Autònoma 

de Barcelona, director del Museu d’Història de 

Catalunya i president de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics. Ha estat senador (1977-1982) 

i diputat al Parlament de Catalunya (1988-1995). 

Va ser membre de la Comissió dels Vint que va 

redactar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

(1978-1979). Ha dirigit la Història de Barcelona 

(1991-1997, 8 vol.) i ha publicat nombrosos llibres 

sobre història.  
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“La pintura, la literatura, la poesia ens haurien de servir per esbravar 

perplexitats, per generar emocions i per evidenciar la lluita permanent 

de la ciència i l’art contra la mort...” 
 

Joan-Pere Viladecans 
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Aquesta obra explica l’esforç col·lectiu dels catalans per renéixer de les cendres i alçar-

se, després de determinats moments ben malastrucs, per reconquerir allò que almenys 

tres dictadures repressives els havien intentat arrabassar: la consciència de ser un país 

diferenciat, una nació amb tots els elements que la defineixen com a tal i que té el dret 

d’auto governar-se plenament a través d’institucions pròpies. 

 

 

Índex 

Introducció  

 

I. Els temps antics 

La prehistòria  

La colonització grega  

Els ibers  

La romanització  

Els visigots 

 

II. La formació i consolidació d’un Estat sobirà 

El naixement de Catalunya  

La Catalunya islàmica  

La consolidació de l’Estat-nació  

El regne de Mallorca  

L’expansió a la Mediterrània  

Un llarg període de crisi  

 

III. Dins la confederació hispana 

La no-unitat d’Espanya sota els Reis Catòlics  

La Catalunya dels Àustries  

La Guerra de Successió i l’11 de setembre de 1714 

IV. La construcció d’un país modern 

Desenvolupament econòmic al segle xviii  

La revolució industrial  

La llarga lluita per la pervivència nacional  

Segona República i autonomia  

 

V. La Guerra Civil i la dictadura 

La Guerra Civil  

Franquisme i repressió  

 

VI. Transició i consolidació democràtica 

Transició i consolidació democràtica  

Cap a la independència  

Les il·lusions truncades: una nova repressió 

espanyola  

 

Cronologia bàsica de la història de Catalunya  

Llibret: Mapes de Catalunya 

Divisió territorial de Catalunya 

Genealogia dels comtes i reis catalans 

Full volant: Himne Nacional de Catalunya 
 

Catalunya. Història d’una nació, 

Un recorregut plàstic per conèixer tota la història de Catalunya  

de la mà de Joan-Pere Viladecans i Jaume Sobrequés. 

 

Disseny de Salvador Saura i Ramon Torrente (Edicions de l’Eixample). 

 

Publicat per Santi Sobrequés (Editorial Base). 
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Característiques tècniques: 

 

Llibre de tapa dura 

250 pàgines impreses en paper Freelife Old Milk  de 140 g. a 4 + 4 tintes. 

Mides: 50 x 34 cm.  

 

Caixa impresa la tapa a 4 tintes més l’estampació en plata.  

La característica principal és que és una capsa de cartó rígid sense folrar, utilitzant 

material tenyit en massa i confeccionant el volum de la caixa gràcies al tall bisellat de les 

seves cantonades i la seva posterior enganxat. 

 

Estoig-maleta de cartó ondulat de color negre. 

 

1) S’han fet en edició única: 890 exemplars numerats en xifres aràbigues de l’1 

al 890, signats a mà per Joan-Pere Viladecans i acompanyats d’una obra de 

l’artista, impresa en estampa digital “Giclée” a base de pigments sobre paper 

Hahnemühle William Turner de 190 g, signada a la planxa.  

 

Preu venda al públic 1.490 €  

 

2) 75 exemplars numerats en xifres romanes de l’I al LXXV, acompanyats d’una 

obra de l’artista, amb una variant de color impresa en estampa digital “Giclée” 

amb tintes a base de pigments sobre paper Hahnemühle William Turner de 310 

g, tots ells signats a mà per l’artista.  

 

Preu venda al públic 1.890 €  

 

9 exemplars numerats alfabèticament destinats als col·laboradors i al dipòsit legal així 

com 9 proves d’autor (P.A.) de l’obra de l’artista, numerades i signades de PA/I a PA/ix. 
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