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dent –fa memòria–. El Josep em va
semblar la millor opció per decidir-
me a saltar als toros. Llavors vaig co-
mençar: no de zero, sinó amb l’he-
rència d’un catàleg molt gran, que és
un fet positiu i alhora complicat.
Des de llavors he procurat mantenir
l’equilibri entre el Club Editor his-
tòric i l’actual, publicant uns deu tí-
tols l’any, ja sigui des de la col·lecció
El Club dels Novel·listes com des de
La cara fosca de les lletres”.

En aquests últims sis anys, la fei-
na de Club Editor ha estat intensa i
important: ha publicat Elias Khou-
ry, Aharon Appelfeld, Cristovão
Tezza, Andrei Guelàssimov i Per
Petterson; ha recuperat novel·les de
Villalonga, Arbó i Rodoreda, i ha
tornat a posar sobre la taula de no-
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L’EPISTOLARI SALES-RODOREDA

Si l’edició d’Incerta glòria va mar-
car una de les fites de Club Editor
durant la primera etapa de l’edito-
rial, la publicació de l’epistolari en-
tre Mercè Rodoreda i Joan Sales va
ser una de les novetats importants
del 2008. Cartes completes repas-
sa al llarg de 1.100 pàgines més de
20 anys de relació entre l’editor i
l’escriptora. A l’exposició Continu-
ar el combat es pot veure una pe-
tita mostra de la relació entre Ro-
doreda i Sales a partir de les últi-
mes correccions que l’editor va fer

a La plaça del diamant: “No accep-
to quadro encara que l’estimat
amic Benguerel ho accepti”, escriu
Sales; suggereix picades perquè
picossades li sembla tret d’una no-
vel·la de Ferran Canyameres; tam-
poc li fa el pes tomb, que demana
que Rodoreda canviï per volta.
“Sales pren partit per un català
que s’acosti a la manera de parlar
de la gent, en contra de la ultracor-
recció i les manies dels gramàtics”,
llegeix el visitant en una de les car-
tel·les de la mostra.
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DE JOAN SALES A MARIA BOHIGAS

Nascut a Barcelona l’any 1912, Jo-
an Sales va publicar la primera ver-
sió d’Incerta glòria –una de les no-
vel·les més riques i matisades so-
bre la Guerra Civil espanyola– l’any
1956. No en publicaria l’edició de-
finitiva fins al 1971, que inclou Úl-
times notícies, una darrera part
que més endavant seria coneguda
com El vent de la nit. “Tenir un avi
que, a més d’haver estat editor ha-
gués escrit una novel·la com Incer-
ta glòria és molt particular: és com

si, d’alguna manera, hagués dei-
xat els seus secrets per escrit –as-
segura Bohigas–. La relació que he
tingut amb aquest llibre sempre
ha estat especial. No només l’he
llegit una pila de vegades sinó
que, a més, vaig acabar traduint-
lo al francès, cosa que em va aju-
dar a crear-hi una distància real i
necessària”. Abans de dedicar-se
a l’edició, Maria Bohigas va tradu-
ir al català uns quants autors fran-
cesos, país on va néixer i créixer:
Balzac, Camus, Houellebecq i Dri-
eu la Rochelle. “Vaig venir a estu-
diar a Barcelona perquè tenia clar
que volia entroncar amb la llen-
gua materna. He acabat dedicant-
me a l’edició, una professió que

encara conserva un punt de ro-
manticisme, perquè alguns dels
que ens hi dediquem encara te-
nim una relació íntima i impor-
tant amb la literatura”.

vetats autors occitans com Loís De-
lluc i Joan Bodon. “També ens hem
atrevit amb llibres de contes com els
d’Aimee Bender i Alice Munro, i
hem publicat llibres de Pierre Mi-
chon i Hervé Guibert, que potser no
són exactament novel·les, però que,
al capdavall, són literatura”. Bohi-
gas ha sabut mantenir l’aspiració li-
terària dels inicis amb una actitud
crítica necessària: “Des de la repre-
sa de la democràcia, a Catalunya no
hi ha hagut una política cultural po-
tent. Després de dues o tres gene-
racions en què la literatura havia
tingut un pes important, actual-
ment és percebuda com a prescindi-
ble per un gruix important de la po-
blació. El 80% dels llibres editats té
una tirada inferior als 2.000 exem-
plars. Això passa aquí, però també al
mercat francès i a l’anglès. La litera-
tura ha deixat de ser central perquè
a les masses no els interessa”.

Bohigas considera que un dels
problemes que cal resoldre aviat és
aconseguir “més varietat de títols”
que faci que el lector literari no ha-
gi de recórrer per força a traducci-
ons castellanes. “La literatura de
consum hi ha estat sempre. El pitjor
que pot passar, però, és que et vul-
guin vendre un hot dog com si fos un
civet”. Des dels seus inicis fa més de
mig segle, Club Editor s’ha decantat
pel civet. Esperem que ni restau-
rants ni llibreries no deixin de ser-
vir-nos-en.✒
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DE LLIBRES
EDITATS
TENEN
UNA
TIRADA
INFERIOR
ALS 2.000
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