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Memòria
Presentació
Durant els mesos de juliol i agost de 1391 gairebé la totalitat de la població jueva catalana
fou assassinada o obligada a batejar-se. A ciutats com València, Mallorca, Barcelona,
Girona i Lleida, milers de camperols, enfadats contra la noblesa i plens de prejudicis
religiosos, van atacar els calls i van difondre la por i la mort entre la població jueva. Alguns
supervivents van poder escapar, sobretot amb vaixell, cap a algunes ciutats mediterrànies.
Aquesta és la història d’aquells supervivents, petites comunitats que van mantenir la fe dels
seus avantpassats a les ciutats del nord d’Àfrica i l’Imperi Turc. La seva pèrdua es va sentir
al nostre país durant segles. Vam haver d'esperar cinc-cents anys per recuperar les nostres
comunitats jueves. Avui en dia hi ha algunes persones que afirmen que descendeixen dels
que es van veure obligats a abandonar el país on havien viscut durant segles.
Aquesta és una història de dolor i silenci, però també de força i resistència. És una història
d’ahir i d’avui. Aquesta és la història dels jueus catalans.

Matança de jueus a Barcelona el 1391, gravat de Joan Segrelles
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Objectiu comercial
Terra d'Edom relata uns fets d'una naturalesa global. Partint d'una realitat molt concreta ens
dirigim a qualsevol persona sensibilitzada en la persecució de les minories que
malauradament tant ha caracteritzat la història de la Humanitat.
Terra d'Edom és un esforç reeixit per recuperar una història compartida que forma part de la
memòria col·lectiva d'un poble i que durant segles ha estat enterrada en el cofre de l’oblit.
Terra d'Edom pretén respondre algunes preguntes, però també vol que ens en fem. La
Història no és només entreteniment, també és un seguit de lliçons de les quals hem
d’aprendre per evitar caure de nou en els errors del passat.

Sobre el Projecte
Inicialment, el projecte s’havia concebut tan sols per l'època medieval però en el transcurs
del nostre treball de recerca, hem decidit ampliar-lo fins a arribar als nostres dies a causa de
la quantitat d’informació interessant i dels indicis que hem trobat del retorn de descendents
d’aquells jueus dels països catalans que van haver de fugir. Ara s’ha convertit en un
documental que transcorre en diverses èpoques:
-ÈPOCA ANTIGA: Des dels inicis dels jueus als Regnes de la Corona d’Aragó fins a
l’expulsió dels mateixos pels Reis Catòlics l’any 1492.
-ÈPOCA CONTEMPORÀNIA: Des de l’expulsió fins als nostres dies.
En preparació amb la col·laboració del senyor Vicenç Villatoro (director del Centre de
Cultura Contemporània i conegut erudit en la matèria), Laura Miró, de la Universitat de
Palma, i Joan Villanove, erudit dels jueus, de Ribesaltes, a la Catalunya Nord.
Després de l’expulsió de la península Ibèrica del 1492, els jueus van anar a diferents punts
de la mediterrània. En llocs on van arrelar, com Roma, Alexandria i Tessalònica, van
contribuir significativament en el desenvolupament de les arts i el comerç.
Hem trobat indicis del retorn dels descendents d'aquests jueus als països catalans dels
quals havien fugit. Abordem temes com els primers dies de la Revolució Industrial i la Ruta
de la Seda, passant per les Brigades Internacionals, al final de la Guerra Civil,
essencialment d’origen polonès i francès, les rutes de fugida de la França ocupada, des
d’Espanya cap als Estats Units, fins a l’actualitat amb els joves que actualment treballen en
l’economia productiva catalana.
El documental es farà en Català principalment i se subtitularà en Castellà, Anglès, Francès,
Alemany i Hebreu. La preparació i la investigació filmada es durà a terme entre novembre i
desembre del 2019. El rodatge serà entre els mesos de març i abril del 2020 i el seu
posterior muntatge, al Juny 2020.
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Història
Terra d'Edom és un documental d’investigació
que traça la història oblidada dels jueus d’origen
català; una història de més de mil anys amb
períodes d'absència decisius.
S’estructura en dos blocs: el primer explica el
període des de la seva arribada a la península
Ibèrica fins a la seva expulsió, per ordre dels
Reis Catòlics el 1492. El segon narra el període
següent al Decret d’expulsió, amb la fugida i
l’arribada als llocs on van arrelar, i els esdeveniments més destacats fins a l’actualitat.
A causa dels Pogroms del 1391 i al Decret d’expulsió dels Reis Catòlics l’any 1492,
comença un llarg pelegrinatge per a multitud de famílies jueves que van haver d’abandonar
els pobles on durant moltes generacions havien viscut i que consideraven casa seva.
Tanmateix, si no volien ser expulsats, havien de convertir-se a la religió cristiana. Se’n van
anar molts, sobretot de les famílies més adinerades, però també se’n van batejar i quedar
bastants.
Aquesta història parla d’aquells que van marxar, de les ciutats i països d’acollida, de com
hi van viure i com hi van contribuir. Es van establir arreu de la Mediterrània, d’Europa central
i nord d’Àfrica: Roma, Salònica, Istanbul, Jerusalem, Alexandria, Viena i Cracòvia són les
principals ciutats que els van acollir, entre moltes altres. Però sempre conservant amb
nostàlgia el record de la seva pàtria perduda, de la seva llengua i dels seus costums.
També parla dels molts que es van convertir i que no van marxar. Parla de com van
continuar vivint i de com, una immensa majoria, van continuar d’amagat professant la seva
fe fidels al Déu dels seus avantpassats. Així mateix parla de la brutal repressió que exercia
la terrorífica màquina de la Santa Inquisició contra els qui eren descoberts. Va haver-hi
però, els qui malgrat tot, van reeixir portant aquesta doble vida durant segles, com els
xuetes de Mallorca, que són una mostra vivent de la resistència passiva d’una comunitat
fidel als seus principis morals i religiosos, que ha perdurat fins als nostres dies
I finalment, arribem al retrobament dels descendents del poble jueu exiliat amb el poble
català actual a principis del segle XX amb el retorn d’algunes famílies procedents
principalment d'Istanbul. De la seva relació i ajuda mútua davant dels devastadors fets de la
Guerra Civil espanyola i la II Guerra Mundial, i les vies de fugida cap als Estats Units a
través dels Pirineus.
Terra d’Edom és una història de dolor i d’oblit, però alhora de tossuderia i de perseverança.
Però és també la història d’una nova convivència i d’un retrobament fins als nostres dies.
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Abans de 1492
Des del segle II dC fins a l’any 1492
A les terres occidentals de la Mediterrània, el
que més endavant serà Catalunya, hi ha
presència
documentada
de
comunitats
israelites des del segle II. Proves documentals
són les inscripcions trilingües escrites en
hebreu, llatí i grec, trobades a Tàrraco
-Tarragona- - capital imperial de la província
romana i a Dertusa -Tortosa, important ciutat
de la riba de l’Ebre. També ho són les
inscripcions amb caràcters hebreus en una
àmfora descoberta a Eivissa.
A les terres catalanes, durant més de mil anys,
els jueus havien format part del paisatge social
i cultural. I havien estat la punta de llança del
coneixement científic i acadèmic i de la producció artística. A l’edat mitjana, els jueus havien
conviscut amb força harmonia amb la població de religió musulmana i cristiana. A causa de
la seva cultura, coneixements i oficis, els jueus eren molt ben considerats.
Quan els comtes catalans juntament amb l’Abat Oliba, l’any 1027, van establir la Pau i Treva
de Déu a Toluges (actual França), a la primera assemblea parlamentària i legisladora del
món cristià, ja van ser cridats juristes jueus per a redactar tot el corpus legal. La llista de
jueus que a Catalunya han excel·lit en medicina, filosofia, poesia, lleis, etc., és llarguíssima.
La seva capacitat per a les finances i pel comerç els va dur a ser molt respectats per la
noblesa i els reis, que se’n servien, a més a més, com a banquers per a finançar els seus
projectes.

Vestuari típic de la població jueva a l’Edat Mitjana
En moments de crisi, com durant la crema de calls de 1391, va ser la intervenció del rei
Joan I la que va aturar el saqueig i les matances que va dur a terme un poble embogit,
degudament manipulat per monjos cristians estrangers que pretenien desestabilitzar la
monarquia. A Mallorca, la fugida de molts jueus va afectar l'economia de l’illa però els
conversos obligats van reprendre els negocis amb nous noms cristians. A finals del segle
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XV, els conversos tenen el monopoli de sabó, seda i vellut, l’argenteria (16 argenters) i de la
confecció (112 tallers).
Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, l’any 1492, signaven a Granada el decret de conversió o
expulsió de totes les persones de religió jueva que vivien en els seus dominis. I es posava fi
a una convivència i, també, a un segle de duríssimes persecucions iniciades amb els
pogroms de l'any 1391 que havien desembocat en assassinats massius i en conversions
forçades.
A Catalunya, l'any 1492, els jueus havien quedat reduïts a una petita comunitat de 8.000
persones que contrastava amb els 50.000 anteriors als pogroms del 1391 (el 15% de la
població del Principat). El decret va tenir poca incidència a Catalunya. La majoria dels jueus
catalans que havien sobreviscut als pogroms, ja havien iniciat el camí de l'exili o s'havien
convertit al cristianisme. La posició social i econòmica era determinant. I a diferència del que
havia passat un segle abans, els més rics es van convertir i van accedir a posicions que fins
llavors, per la seva condició, tenien privades. Alguns, fins i tot, s'integrarien a la cancelleria
de Ferran el Catòlic.
Rutes de l’exili: pogroms de l’any 1391 i decret d’expulsió de l’any 1492.
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Després de 1492
Després del decret d’expulsió de 1492 fins avui
Després de l’expulsió de 1492, la consciència jueva catalana podria haver-se difós
ràpidament, a Roma, Istanbul, Edirne, Safed... i especialment a Salònica els jueus catalans
van mantenir la seva independència fins el segle XX, quan les urpes del nazisme van
exterminar nombroses comunitats jueves. Al s. XVII molts epitafis a Salònica i d'altres
ciutats demostren que Català, Bargillon, Arocas, Saporta, Cavaller, Chacon, Barzilai,
Toledano... s'havien convertit en cognoms. La nombrosa arribada posterior de jueus de
llengua castellana va arraconar el català. És revelador el cas de la família Cavaller,
originària de Falset, que modificà el seu cognom a Salònica, pel de Caballero.
Uns dels fonaments pel poble jueu pel manteniment de la seva identitat religiosa i ètnica va
ser l'educació. L'escola, la família i la sinagoga van fonamentar l'educació dels jueus. El
paper de la mare en l'educació dels nens (i més en la de les nenes) era fonamental.
Després dels avalots, les matances i l’expulsió, ha calgut que passessin molts segles
perquè els jueus tornessin a Catalunya i s’hi establissin.

Jueus catalans a Tessalònica (Grècia)
Ja durant la guerra d’Espanya de 1936 a 1939, joves jueus de Cracòvia, alguns
descendents d’aquell exili, arriben a Barcelona i s’integren a les Brigades Internacionals.
Van combatre amb valentia i generositat contra Franco i el feixisme. Pocs anys després,
durant la II Guerra Mundial, guies catalans ajuden els jueus fugitius de la barbàrie Nazi a
travessar els Pirineus perquè puguin embarcar cap a Amèrica.
Avui nombrosos jueus s’han establert a Catalunya on formen part del teixit productiu amb
botigues i empreses de renom; i els seus joves estudien a les universitats catalanes.
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Comunitat israelita de Barcelona, actualment

Rutes de fugida 2aGM
RUTES DE FUGIDA A TRAVÉS DELS PIRINEUS

Durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945) es calcula que aproximadament 80.000
persones van travessar els Pirineus per fugir del terror nacionalsocialista que ja des del
1933 governava a Alemanya. La majoria d’aquestes persones eren jueves, però també hi
havia soldats i aviadors aliats, combatents de la resistència de diverses nacionalitats
(francesos, alemanys, austríacs, polonesos, txecs, etc.) i refugiats dels països envaïts, entre
d’altres. Buscaven refugi més enllà de l’expansió del nazisme, a través dels Pirineus. La
majoria tenien com a destí final Amèrica o Palestina, a més d’Anglaterra per als combatents.
8

Però el lloc de pas de tots ells era al llarg de la frontera amb França, els Pirineus. És per
aquest motiu que a Catalunya es van crear xarxes d’evasió per fer passar d’un costat a
l’altre de la frontera aquests refugiats. Recuperem aquest episodi que es va viure a casa
nostra i que va afectar un gran nombre d’europeus: el pas de persones que, fugint del
nacionalsocialisme, creuaven els Pirineus -xarxes d’evasió- buscant refugi i, en paral·lel, la
xarxa de salvament que aquests evadits es van trobar a Catalunya.
Aquesta xarxa s’estenia des dels passos fronterers dels Pirineus fins al port de Barcelona, o
bé prosseguia cap a Madrid i fins a Lisboa. Així, doncs, a la ciutat es van viure els efectes
del conflicte de la resta d’Europa: espies nazis i britànics, refugiats a la recerca de papers
oficials per poder sortir del país, jueus polonesos, alemanys, francesos o d’altres països de
l’est, aviadors aliats, simpatitzants del Fürher i del Duce que, en complicitat amb la dictadura
de Franco, van perseguir aquests refugiats. Tots aquests són uns fets poc coneguts dins
l’àmplia casuística de la Segona Guerra Mundial.

Pas del Portillon
La majoria van ser guiats per experimentats passadors (guies), com hàbils contrabandistes,
soldats republicans i maquis, que es coneixien les muntanyes del Pirineu com la palma de la
seva mà. Moltes de les rutes d'evasió passaven per la ciutat de Manresa, on agafaven el
tren per anar a Barcelona, i refugiar-se en els consolats dels aliats i les "cases segures" que
hi havia a la capital catalana. La participació dels passadors fou vital per salvar la vida a
milers de persones. Molts d'aquests passadors van cobrar molts diners i d'altres no tant per
fer aquesta feina. Alguns fins i tot, ho feien per vocació idealista i no cobraven ni cinc, doncs
creien que un cop derrotats els nazis d'Europa, el següent a caure seria el dictador Franco i
tot seria més fàcil.
Fer la travessa amb l’ajut d’algun passador també tenia el seu risc, ja que no tots tenien els
mateixos principis morals i ètics, alguns d'aquests passadors eren estafadors, lladres,
assassins i delinqüents que s'aprofitaven dels jueus per robar-los (doncs solien anar amb
joies, or i molts diners durant la travessia), fins i tot alguns acabarien sent confidents de la
Guàrdia Civil i la Gestapo que vigilava les rutes d'evasió d'Andorra. Molts jueus foren
assassinats pels seus passadors per evitar descobrir aquest pèrfid doble joc. Calia, per tant,
vigilar molt bé amb qui anaves i sobretot no fer res que aixequés sospites a tercers. Van ser
anys difícils, on la gent de la muntanya estava molt vigilada. Confidents per tot arreu, gent
que delatava, gent que denunciava, els diners eren un bon al·licient en una època de dura
postguerra, on no hi havia quasi de res enlloc per menjar. Exposarem alguns dels testimonis
de primera mà.
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Equip de producció
DIRECTOR
Ignasi P. Ferré
Cineasta: Director, productor, guionista i professor, nascut a
Valls, (Alt Camp). Ignasi P. Ferré es va formar en
cinematografia a Berlin i al Centro Sperimentale de Cinecittà de
Roma. Això li va obrir les portes a la indústria cinematogràfica
italiana i li va permetre de treballar en els equips de direcció de
reconeguts directors com Silvano Agosti, Marco Bellocchio,
Tinto Brass i Michelangelo Antonioni.
De retorn a Catalunya es va instal·lar a Barcelona i va començar
a treballar com a ajudant de direcció fins al seu debut en el camp de la direcció amb el
llargmetratge Morbus, al 1983. Després va venir Qui t’estima, Babel? al 1987, amb
Mercedes Sampietro i Assumpta Serna, amb el qual va aconseguir el Premi a la Millor
Pel·lícula a la Mostra de les Autonomies en el Festival de Cine d'Eivissa al 1989. La
pel·lícula també va ser seleccionada per a la Mostra de Cine Mediterrani de València, va
ser la representant per Espanya en el Festival de Cine de Gijon, al 1989, i va aconseguir
una nominació a la millor banda sonora original en els Premios Ondas.
El 1990 va dirigir la comèdia Un submarí a les estovalles amb Rosa Maria Sardà, Ariadna
Gil i José Sazatornil "Saza". La pel·lícula va ser seleccionada per al Festival de Colònia
(Alemanya). El 1991 per el Funy Film Festival de Milano (Itàlia), per a Aberystwyth al País
de Gales (Regne Unit), 1991 i pel Festival du Cinema de Tetuan (Marroc), 1993. El 2007,
l’Instituto Cervantes selecciona Un submarí a les estovalles per a ser exhibida en el -Ciclo
de Cine: "Sueño del Alandalus''- i va ser presentada a Rabat i Tànger (Marroc) i Beirut
(Líban).
Continuant en el camp de la comèdia, la pel·lícula següent va ser Un plaer indescriptible,
1992, que va ser la primera pel·lícula catalana distribuïda per Buena Vista Internacional
(Walt Disney) i va tenir el Premi a la Millor Comèdia en el Festival de Cine de Salerno
(Itàlia) 1993. El 1994 dirigeix per a Televisió de Catalunya S.A. Quin curs el meu tercer,
una TV movie basada en la novel·la homònima d'Oriol Vergés. El 2006 dirigeix el
llargmetratge documental El Capitán Trueno, de la il·lusió al mite, per a la Fundació Víctor
Mora. El 2007 dirigeix el llargmetratge Sitges Nagasaki, que té com a protagonista el
campió mundial de natació David Meca. El 2013 Mossos d'Esquadra.cat 1640 - 2008,
història de la policia catalana i Mossos d’Esquadra.cat - una policia europea els quals
s’estrenen en sales comercials el maig de 2014.
A més a més de la seva carrera reeixida com a director, amb llargmetratges de ficció,
llargmetratges documentals, reportatges i publicitat, Ignasi P. Ferré també s'ha involucrat
en la indústria cinematogràfica com a Productor Executiu amb 10 curtmetratges
independents, 6 llargmetratges dels "11 Nous Directors Catalans" del Centre Promotor de
la Imatge, 9 documentals i 3 curtmetratges per a Produccions Cinematogràfiques TA, S.
Coop. Ltda. També ha estat Coproductor en els projectes d’Íxia Films, S.A. durant tres
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anys, de la productora Tursen, S.A., d'Aktino Films, S L. i avui de "NPA” Nous Projectes
Audiovisuals, S.L.
El desembre de 2006 va crear la distribuidora Acràsia Corp. S.L. amb un grup de
professionals del cinema. El gener de 2009 crea i organitza la Xarxa Nacional de Cinema
de Catalunya, xarxa de sales d'exhibició de pel·lícules de llargmetratge i documentals
estesa per tot el territori de parla catalana.
El 13 de maig de 2010, obté el Premi Nacional d'Assaig Francesc Ferrer i Gironès amb
l'assaig d'història: Som Ibers i encara hi som.
En la seva faceta docent ha estat i és, professor de diverses institucions públiques i
privades.
GUIONISTES
David Cuscó i Escudero
Nascut a Andorra l'any 1973. Llicenciat en Filologia anglesa i
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. És corrector de
textos en català (Nivell K) i des de fa més de 16 anys treballa
com a professor de català i anglès. Com a traductor ha ofert
textos inèdits de George Steiner, Primo Levi, Clarice Lispector,
Georges Perec, Edmond Jabès, Norman Manea, Roland Barthes,
Raymond Carver, Maria Zambrano, John Steinbeck, Mark Twain,
Isaac Bashevis Singer, Henri Meschonnic, Claude Lanzmann,
Georges Didi-Huberman, Marcel Proust, Giorgio Pressburger,
Charles Baudelaire, Robert Louis Stevenson, Clifford Geertz, André Aciman i Albert Camús
entre d'altres. Dirigeix la revista cultural El funàmbul, l'Editorial El Flaneur i està preparant
un programa radiofònic literari que s'emetrà setmanalment a Ràdio Vilafranca. Col·labora
amb les revistes culturals Núvol, Lemúria, Llengua Nacional i Raices.

Laura Miró Bonnín
Nascuda a Palma de Mallorca l'any 1992. Graduada en Història per la
Universitat de les Illes Balears l'any 2014 i va finalitzar el Màster en
Formació del Professorat l’any 2016. La seva línia d’investigació s’ha
basat en la qüestió xueta a l’època contemporània, com bé ho
demostren les seves publicacions a Randa: ‘La qüestió xueta en el
segle XIX' i ‘La condició xueta en el segle XX’. Així mateix, ha treballat
en l'aplicabilitat didàctica del tema jueu i xueta a Mallorca. Ha participat
com a ponent a les Jornades d'Història Contemporània de la UIB
(2016) i a les Jornades d'Estudis de Ramon Picó i Campamar (2016).
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PRODUCTOR
Ramon Vallès Martínez
Va néixer a Sant Feliu de Llobregat el 19 de juliol de 1950. Ha
participat als equips de producció de El gran Serafí, Jamón,
Jamón (Bigas Luna) i El Joven Indiana Jones (Antena3). També
ha produït curtmetratges de ficció com ara Sween (amb Juanjo
Puigcorbé i Montse Bayo) o Un assumpte personal (dirigit per
Francesc Garcia Donet). Ha estat productor de televisió (ETV Llobregat Televisió) i de ràdio (Cadena Catalana). Promotor i
programador de Festes Majors, Concerts i Projeccions de
Cinema en català a l’aire lliure des de 1985 fins al 2007. És
coproductor del documental sobre el flamenc tradicional català "Cartes de l'Oncle Àngel” i
de la sèrie documental "Roms catalans. Música d'arrel gitana" per a la Xarxa de TV locals.

Equip assessor
Maria Josep Estanyol Fuentes
Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat d'Arqueologia del
Pròxim Orient per la Universitat de Barcelona amb la qualificació
d'Excel·lent Summa Cum Laude al 1974. Doctorada en Filologia
Semítica, especialitat de Filologia Hebrea I Aramea per la Universitat
de Barcelona amb la qualificació d'Excel·lent Summa Cum Laude i
amb Premi Extraordinari de Doctorat concedit pel rectorat de la
Universitat de Barcelona al 1979.

Neil Manel Frau-Cortes
Nascut a Palma de Mallorca l'any 1965. Músic, traductor, professor,
escriptor i rabí. Doctor en Literatura hebrea medieval i llicenciat en
Lingüística hebrea. És màster en música jueva. Viu als Estats Units
des del 2001. Treballa per a la Universitat de Maryland, a
Washington DC. Ha publicat diversos llibres sobre la figura del rabí
mallorquí Simón ben Tsémakh Duran.
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Mordechai Ben-Abir (Marcos Cavallero)
Nascut a Buenos Aires fa 90 anys. Mordechai Ben-Abir ha traçat,
per mitjà de la seva tesi doctoral (dirigida pel professor J. Ramon
Magdalena Nom de déu), el seu arbre genealògic fins a la Catalunya
del segle XV. La seva família, doncs, prové dels jueus que van
haver de fugir del Principat en aquella època. De fet, el seu cognom
era Cavaller. Els seus avantpassats van viure a Barcelona, Cervera i
Falset.

Francesc Andreu Lascorz Arcas
Llicenciat en Filologia hebrea. Assessor de la Diputació de
Tarragona, President del Fòrum Olei Catalunya, i President de
l'ARCCI (Associació de relacions culturals Catalunya-Israel).
Hebraista, 8 llibre publicats, desenes d’articles i més de 200
conferències a USA, Israel, Turquia, França i Catalunya.
Representant de la Universitat Ben Gurion a l’Estat.

Vicenç Villatoro i Lamolla
És un escriptor, periodista i polític català. És l’actual director del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Premi Literari de
Girona: Prudenci Bertrana de Novel·la. Autor de lletres de cançons–
‘Fugida’, amb Ramon Muntaner – i coautor de diversos guions
cinematogràfics com per exemple: ‘La teranyina’ o ‘Havanera’.

Sílvia Planas Marcé
Llicenciada en Història Medieval per la Universitat de Barcelona
(1988) i Maître en Histoire Médiévale per l’Université de Toulouse
le-Mirail (1989). El 2011 va obtenir el títol de Màster en Gestió del
Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local, a la Universitat de Girona.
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Joan Villanove
Després de treballar en el camp de l'educació i la formació
professional, ha treballat per a la indústria automobilística en
l'organització de concursos de vendes en l'àmbit nacional. Entre els
anys 1976 i 1990 treballà a Perpinyà en diversos sectors culturals i
en mitjans de comunicació. Posteriorment es tornà a dedicar a la
formació professional, fent seminaris de capacitació relacional. Com
a escriptor, i d'entre les diverses obres que s'ha publicat, en destaca
la Histoire populaire des catalans, amb diverses reedicions i també
publicada en forma de fulletó a La semaine du Roussillon entre el
2005 i el 2006; el llibre, en tres volums, és una obra de divulgació que
ha obtingut anomenada a la Catalunya del Nord. Per bé que el text és en francès, s'hi
intercalen citacions en català, i una interessant Declaració dels Drets dels catalans, en
cinc punts. És President d'Honor de l'Associació Les Amis du Pays Catalan. A més de la
faceta de conferenciant, i l'elaboració del muntatge audiovisual Nosaltres els catalans de
65 minuts de durada, també ha cultivat la pintura com a afeccionat.

EMPRESES I ASSOCIACIONS COL·LABORADORES
Enderrock
És una revista publicada mensualment en català, que des del 1993 està especialitzada en
la difusió del pop-rock realitzat en llengua catalana arreu dels Països Catalans.

Sàpiens
És una revista en llengua catalana de divulgació històrica i periodicitat mensual. És la
més llegida en català amb 135.000 lectors mensuals, segons les dades publicades a
l’Enquesta General de Mitjans (EGM).

Acció Cultural del País Valencià
És una associació cívica creada l’any 1971 però legalitzada amb la restauració de la
democràcia, el 1978. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura pròpies del
País Valencià, i de la consciència civil que se’n deriva. Amb Òmnium Cultural i Obra
Cultural Balear forma la Federació Llull, principal associació cultural de l’àmbit lingüístic
català.
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Localitzacions
NACIONALS:
BARCELONA
TERRASSA
SABADELL
MANRESA
VIC
BERGA
GRANOLLERS
MATARÓ
PUIGCERDÀ
GIRONA
BESALÚ
OLOT
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
SOLSONA
CERVERA
TÀRREGA
GUISSONA
TORÀ
VERDÚ
GUIMERÀ
BALAGUER
AGRAMUNT
LLEIDA
LA SEU D’URGELL
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ST. PERE DE RIUDEBITLLES
LA LLACUNA
TARRAGONA
MONTBLANC
STA. COLOMA DE QUERALT
TORTOSA
VALLS
FALSET
L’ARBOÇ
LA BISBAL DEL PENEDÈS
PAÏSOS CATALANS:
MALLORCA
VALÈNCIA
PERPINYÀ
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INTERNACIONALS:
ROMA
FLORÈNCIA
NÀPOLS
PALERM
VENÈCIA
MESSINA
CRACÒVIA
VIENA
SALÒNICA
ATENES
CRETA
ISTANBUL
ESMIRNA
BEIRUT
JERUSALEM
ALEXANDRIA
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Contacte

www.udoldellopproduccions.cat
www.terradedom.cat
Ramon Vallès
Tel (+34) 693 724 302
udoldellopmanagement@gmail.com

https://twitter.com/udoldellop
https://instagram.com/udoldellop
Teaser en català subtitulat a l’anglès
https://youtu.be/-oTXXSzAQBY
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