
Aquest volum és la continuació del primer de la
Història de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-1942),
publicat també per l’Editorial Afers el desembre del
2002. L’anterior volum estudiava les finalitats de l’o-
bra i de l’organització de l’Institut fins a l’acabament
de la Guerra Civil del 1936-1939. Es reprèn aquí el
fil on se'l va deixar: la refundació de l’IEC, el maig del
1942, a casa de Josep Puig i Cadafalch per aquell
grapat de membres supervivents que no havien estat
obligats a exiliar-se. Privat del seu estatge, dels seus
materials i de qualsevol suport oficial, l’Institut va
aconseguir sobreviure i aviat va convertir-se en un
punt de referència ineludible de la resistència cultural
al franquisme, alhora que va restablir els lligams

acadèmics internacionals després de l’acabament de la Segona Guerra Mundial. 

Després de més de vint anys exiliat, Voltaire, la perso-
nalitat més influent de la il·lustració, retorna a París en
companyia del seu lleial secretari Wagnière. Deixa enre-
re la seva finca de Ferney, als Alps, i té el pressentiment
que ja no hi tornarà. Amb vuitanta-quatre anys, tem que
finalment la mort estronqui la seva mala salut de ferro.
En el cas que arribi el moment, haurà de resoldre si ha
de confessar-se per tal de reposar en sepultura cristiana,
o bé negar-s’hi i comportar-se com «el patriarca dels filò-
sofs». Però abans té un compte pendent: triomfar a la
capital francesa de la manera més clamorosa. 
El novel·lista Martí Domínguez s’endinsa en el segle de
les llums i recrea el final de la vida d’una figura extraor-
dinària del pensament i la literatura universals. En aques-
ta ocasió, planteja el xoc dels ideals humanistes amb les institucions de l’Antic Règim
i la intolerància religiosa mitjançant els conflictes que Voltaire afronta en els últims
moments de la seva existència. Des d’una mirada comprensiva, que inclou una lleu
ironia desmitificadora, l’autor ofereix un portentós retrat intel·lectual i humà d’un refe-
rent crític que manté una plena vigència.

Istanbul és una obra singular on els records de la vida
de Pamuk s’entremesclen amb les passejades per la ciu-
tat, on la història del cresol de cultures que és Istanbul es
confon amb la trajectòria del primer Premi Nobel turc.
Pamuk retrata una de les ciutats més fascinadores, que
es debat entre l’islamisme radical i l’occidentalisme, amb
un to de malenconia de qui recorda el passat gloriós de
la capital d’un imperi que, en el present, intenta fer-se un
lloc a l’Europa moderna.
Bromera inicia amb aquest títol la publicació de l’obra
completa de Pamuk. En els pròxims anys, l’editorial
incorporarà al catàleg títols tan significatius com El cas-
tell blanc, El llibre negre, Em dic Vermell o Neu.
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Gábor Mészáros (1972) és un escultor nascut a Szombathely (Hongria)
i establert al nostre país ara ja fa vuit anys. Va finalitzar els estudis artís-
tics a la facultat de Belles Arts de Barcelona i, des de l’any 2003,
exposa regularment a la Galeria ArtPironti. L’artista hongarès, que
excel·leix en l’escultura en fusta, desplega actualment el seu treball en
la creació de bronzes de petit format, una doble selecció dels quals
il·lustra aquest número de Caràcters. 


