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Ambaixador de Catalunya a Alemanya
El professor de Frankfurt que explica què volen ser els catalans

Til STegmann

Til Stegmann va a Alemanya quan té 10 anys i no desco-
breix el món català fins al 1970. El 1980 la seva aparició en 
el programa televisiu Vostè Pregunta té un efecte mediàtic. 
Des de les seves càtedres primer a la universitat de Berlín 
i després a la de Frankfurt promou la catalanística i els co-
neixements sobre els territoris de llengua catalana, funda la 
més gran Biblioteca Catalana del centre d’Europa i publica 
un best seller, el llibre Catalunya vista per un alemany, llegit 
i comentat per desenes de milers de catalans. Rep la Creu 
de Sant Jordi el 1985, i el Guardó Ciemen, el Premi Batista i 
Roca, el Premi Internacional Ramon Llull i el Premi Pompeu 
Fabra entre d’altres més. La biografia de Til Stegmann, es-
crita per ell mateix en català, ens fa viatjar per tota Europa i 
per Amèrica i conté un munt de peripècies divertides o fins 
i tot increïbles que el lector seguirà amb curiositat constant.
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1. En aquest llibre, que també es podria anome-
nar Una vida per la catalanitat, Til Stegmann ex-
plica com va descobrir la identitat catalana que el 
temps de la dictadura li havia vedat. 

2. Aquest llibre aporta informació biogràfica de 
l'autor a la vegada que relata els episodis més cu-
riosos i divertits de les seves peripècies per tota 
Europa.    

3. Llibreries generals de tot el territori.     

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida 
Tel.: 973 23 66 11 · Fax: 973 24 07 95

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat

Altres títols de la col·lecció: 

SEGONA EDICIÓ

9 788497 797801

Til Stegmann (Barcelona, 1941). L’estima per la seva ciutat 
natal Barcelona el porta a apropar-se amb entusiasme a 
la realitat cultural i històrica dels Països Catalans, inclosa 
la llengua. I des del moment que fa aquest autoreciclat-
ge comença a idear innumerables activitats de projecció 
catalana a Alemanya per reciclar també als seus compa-
triotes alemanys i europeus i fomentar així la solidaritat 
amb una Catalunya lliure: un ambaixador que ja concep a 
Catalunya com a nou Estat europeu.
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