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L’editorial Moll està
d’aniversari. La Bibli-
oteca Raixa, una de
les seves col·leccions
més antigues i em-

blemàtiques, acaba de publicar el
número dos-cents, Ara et diré què
em passa amb les dones, un recull de
contes de Cèlia Sànchez-Mústich
(Barcelona, 1954). Han passat cin-
quanta-nou anys des que hi va apa-
rèixer el primer títol, El que s’ha de
saber de la llengua catalana, del lin-
güista Joan Coromines, i durant
aquest temps ha canviat tot de dalt
a baix: el panorama sociopolític i cul-
tural del país, les dinàmiques del
sector editorial, la presència pública
i els coneixements i usos del català...

Com tantes altres empreses im-
pulsades durant el franquisme, la Bi-
blioteca Raixa és el resultat d’un es-
forç continuat i d’una voluntat de no
rendir-se. Inicialment, Raixa no te-
nia res a veure amb la col·lecció mo-
derna, popular i comercial que ha es-
tat durant les últimes sis dècades.
Tal com explica Francesc de Borja
Moll a les seves Memòries, tot va co-
mençar amb una idea de Sebastià
Busquets, propietari de Llibres Ma-
llorca, que va voler crear una col·lec-
ció “de llibres de tema mallorquí
destinats a un públic bibliòfil”.

Una col·lecció amb aires de cànon
Corria el 1945, i no es veia llum al fi-
nal del túnel del franquisme, però
bé calia anar avançant, encara que
fos modestament. El primer volum
de la nova col·lecció va ser Souvenirs
d’un voyage d’art à l’ile de Majorque,
de J.B. Laurens. Animats per l’èxit
de l’estrena, Busquets i Moll van pu-
blicar el segon títol l’any següent:
Cartas del P. Pou al Cardenal Des-
puig, del Pare Miquel Batllori. Com
que tot plegat era molt car –“l’edició
es feia en excel·lent paper de fil”–, i
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renç Villalonga, Jaume Vidal Alco-
ver, Maria-Aurèlia Capmany, Joan
Fuster, Josep Palau i Fabre, Josep
Ferrater Mora i Ferran Soldevila
són alguns dels noms que figuren en
el catàleg.

Tal com explica Francesc Moll,
que juntament amb Josep Maria
Llompart es va encarregar de la
col·lecció a partir de finals dels 60,
cal tenir en compte que, en aquella
època, “el món editorial en català
era pràcticament un desert: només
les editorials Moll i Selecta publica-
ven regularment en català”. Aques-
ta circumstància, afegida a la volun-
tat popular i expansiva de la col·lec-
ció, aviat va convertir la Biblioteca
Raixa en ineludible, amb dos mil
subscriptors.

Francesc Moll resumeix l’evolu-
ció de la col·lecció distingint-hi du-
es etapes: “En la primera, Raixa va
ser imprescindible perquè omplia
un buit enorme; en la segona, i a me-
sura que el panorama editorial
en català s’ha anat normalit-
zant, ha hagut de dispu-
tar-se els lectors compe-
tint amb altres segells”.
Això no vol dir que
aquesta segona etapa no
hagi tingut moments de
molta rellevància. Entre
finals dels seixanta i prin-
cipis dels 70, per exemple,
Raixa va servir de plataforma de
llançament per a alguns dels autors
més prometedors de la nova narra-
tiva illenca, com ara Maria Antònia
Oliver, Gabriel Janer Manila, Antò-
nia Vicenç, Llorenç Capellà, Pau Fa-
ner… Així mateix, durant les últimes
dècades també ha acollit molts dels
nous narradors mallorquins: Melci-
or Comes, Miquel Àngel Vidal, Ra-
fel Crespí, Miquel Bezares, Pere Jo-
an Martorell, Andreu Gomila i Se-
bastià Bennassar, entre d’altres.✒

com que el segon títol no va repetir
l’èxit del primer, Busquets va re-
nunciar a publicar-ne un tercer.

Insatisfet per la interrupció pre-
matura del projecte, Moll va decidir
ressuscitar el nom de Raixa en una
col·lecció “de més amplitud d’ex-
pansió”. Amb l’ajuda de Manuel
Sanchis Guarner, va inventar-se
uns “quaderns literaris Raixa” pen-
sats “per al gran públic català”, que
en aquells temps “no tenia possibi-
litats de contacte regular amb els es-
criptors”. Els redactors havien de
ser el mateix Sanchis Guarner, Llo-
renç Moyà, Josep Maria Llompart
i Jaume Vidal Alcover, i entre els
col·laboradors hi havia d’haver Pla,
Espriu, Vicens Vives… Però era el
1953 i les intromissions de la censu-
ra, que prohibia totes les publicaci-
ons periòdiques en llengües que no
fossin la castellana, va matar la ini-
ciativa després del primer número.

Va ser aleshores quan Francesc de
Borja Moll va reconvertir per terce-
ra vegada el projecte i va concebre
Raixa com un complement ambiciós
de Les Illes d’Or, que tan sols acollia
obres d’autors de les illes Balears. La
seva intenció era crear una col·lecció
de llibres de butxaca –econòmica-
ment assequibles– que tindrien un
ritme d’aparició lent –cinc o sis títols
per temporada–, serien de temàtica
variada i abastarien tots els gèneres
en prosa: novel·la, conte, teatre i as-
saig literari, històric i científic. L’ob-
jectiu era donar a conèixer les obres
d’autors moderns de tots els territo-
ris de parla catalana, així com obres
estrangeres significatives.

Un cop d’ull a la llista d’obres i au-
tors publicats permet constatar que
l’objectiu es va acomplir amb es-
creix. La nòmina d’autors amb com
a mínim una obra apareguda a Rai-
xa té aires de cànon solvent, al-
menys fins a la dècada dels 70. Llo-
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L a nova col·lecció set-
manal de l’ARA porta-
rà els clàssics de la lite-
ratura juvenil a casa i a
l’escola. Seran trenta-

tres llibres, editats conjuntament
amb Edicions 62, que inclouen au-
tors tan indispensables en qualsevol
biblioteca com George Orwell, Ray
Bradbury, Roald Dahl, Emili Teixi-
dor, Rudyard Kipling, H.G. Wells,
Mercè Rodoreda, Charles Dickens i
Pere Calders.

La col·lecció arrenca el diumenge
6 d’octubre amb dos llibres al preu
d’un (9,95 €), La volta al món en vui-
tanta dies, de Jules Verne, i Meca-
noscrit del segon origen, de
Manuel de Pedrolo. Igual
que va passar amb la
selecció de la Bernat
Metge i la millor po-
esia catalana del
segle XX, per cada
s u b s c r i p c i ó
l’ARA regalarà
una col·lecció
sencera a l’esco-
la que el subs-
criptor triï.

Demà l’ARA
ofereix el suple-
ment especial amb
tots els detalls sobre
clàssics de la literatu-
ra juvenil, La volta al
món en 33 llibres. “Ja és un
clàssic de l’ARA començar el
curs pensant en les biblioteques do-
mèstiques i les de les escoles i ins-
tituts. I la tercera iniciativa va de bo-
na literatura juvenil. Noms indiscu-
tibles, llibres inoblidables”, escriu el
director Carles Capdevila a l’article
inicial. Laura Serra, cap de la secció
de Cultura, afegeix que els títols
proposats són els que “en un futur
els adolescents d’avui recordaran
com les primeres lectures del fu-
tur”. L’escriptora Sílvia Soler dedi-

ca el reportatge central del
suplement a repassar al-

guns dels personatges
més importants de la
col·lecció. Il·lustrat
per Oriol Malet, ar-
renca amb Phileas

Demà amb l’ARA,
un especial sobre
clàssics juvenils

Fogg, protagonista de La volta al
món en 80 dies, i passa per Peter
Pan, Tom Sawyer, Oliver Twist,
Holden Caulfield –l’adolescent in-
segur d’El vigilant en el camp de sè-
gol– i l’Alba i el Dídac, el tàndem
creat per Manuel de Pedrolo per a
Mecanoscrit del segon origen.

Una iniciativa que entusiasma
Joaquim Carbó, un dels autors de
novel·la infantil i juvenil més desta-
cats del panorama actual, dedica un
article a fer una repassada emocio-
nant a tots els títols de la col·lecció:
“Sé que estem d’enhorabona perquè

tots aquests llibres ens arriba-
ran puntualment a partir

del 6 d’octubre. Vis-
ca!”, conclou l’autor

de La casa sota la
sorra. El suple-

ment inclou
també una do-
ble pàgina en
què vuit es-
criptors trien
un dels vo-
lums de la
col·lecció i

n’expliquen el
que els agrada

més. Hi han par-
ticipat Pep Alba-

nell, Lolita Bosch,
Maite Carranza, Da-

vid Cirici, Gerard Guix,
Gemma Lienas, Andreu

Martín i Josep Vallverdú. Emili Tei-
xidor, un dels autors més estimats
de les lletres catalanes, va recollir a
La lectura i la vida (Columna, 2007)
alguns dels motius per continuar
llegint. L’ARA en fa una tria:
“L’atracció literària és un compro-
mís íntim. Cada lector té una reac-
ció única perquè cada persona lle-
geix a la seva manera”, va escriure.

A l’últim tram del suplement,
Laura Borràs fa un suggestiu elogi
dels clàssics. Tres bibliotecàries do-
nen les seves claus sobre com fer
créixer la lectura i una selecció de
professors mostren de quina mane-
ra les col·leccions de l’ARA han esti-
mulat el contacte dels alumnes amb
la literatura.✒

✒✒✒✒ ARA
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