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aber & Faber és tota una lle-
genda en el món de les edi-
torials. Es va fundar sota el
nom de Faber & Gwyer el

1925 i no va adoptar el seu nom ac-
tual fins al 1929, quan Geoffrey Fa-
ber va assumir la presidència de
l’empresa. Faber es va fer famosa
arreu del món quan, sota la direcció
literària de T.S. Eliot, va començar a
descobrir els nous autors de la dèca-
da dels anys 30, autors de la talla de
W.H. Auden, Stephen Spender,
Louis MacNeice i altres.

Des de fa 87 anys, Faber ha anat
marcant tendències literàries en
vers i prosa a base de donar a conèi-
xer, generació rere generació, els
nous valors que han anat apareixent.
Faber ha anat creant clàssics mo-
derns com Philip Larkin, Ted Hug-
hes, Seamus Heaney...

Com tots els editors del món Fa-
ber ha hagut d’afrontar l’arribada
dels llibres en suport digital. Faber
es podia haver tancat en banda, so-
bretot en vista del seu llarg historial
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d’edicions belles. La marca Faber és
sinònim de fine publishing. Només
cal fullejar la substanciosa monogra-
fia de Joseph Connolly, Eighty years
of book cover design (2009).

Faber va decidir que havia de
canviar. Per demostrar d’una mane-
ra irrefutable el seu compromís ferm
amb el món de l’edició digital va
treure al mercat, en coedició amb
Touch Press, un producte insòlit: un
app a partir del poema emblemàtic
de T.S. Eliot, La terra eixorca. I, pri-
mer de tot, havien de superar les re-
ticències de la vídua, Valerie Fletcher
Eliot, una hereva molt severa, que
durant anys no permetia que les
obres del seu marit apareguessin en
edicions sense tapa dura.

La nova versió de The Waste Land
té de tot: el poema ben editat amb
totes les notes marginals necessà-
ries; un facsímil de l’autògraf origi-
nal; textos crítics d’interpretació del
text; una filmació d’una actuació de
l’actriu Fiona Shaw llegint el poema;
gravacions de lectures de T.S. Eliot

(dues, una completament inèdita del
1933), Alec Guinness, Ted Hughes i
Viggo Mortensen; i una galeria de fo-
tos i imatges relacionades. I tot per
un preu ridícul.

Seria ben interessant que molts
editors del món, començant pels
d’aquest país, prenguessin bona no-
ta de l’exemple de Faber i apren-
guessin que han de seduir i engres-
car els lectors perquè es passin a
l’edició digital. Ara per ara, massa
editors resolen el tema de l’edició di-
gital amb la revenda de galerades
una mica reformatejades, a preus
massa elevats. L’edició digital és un
món de grans possibilitats, molt més
enllà de l’obvietat d’aspectes pràc-
tics com el pes i l’espai o la gran ca-
pacitat d’emmagatzematge.

Tinc la sensació que els editors no
estan gaire convençuts del valor de
l’edició digital. S’omplen la boca de
les meravelles del llibre electrònic,
però no fan gran cosa i es lamenten
de la poca incidència en el mercat.
En què quedem? Sí o no. ❋

Faber & Faber digital

Els de Faber
han publicat
una edició
digital molt

completa del
poema d’Eliot

‘La terra
eixorca’
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Sembla que els
editors no tenen
clar quin camí
han de prendre
amb el tema de
les edicions digi-
tals. Per una ban-
da els fa gràcia,
però per una altra
no aposten fort i
aprofiten el po-
tencial del for-
mat. Faber & Fa-
ber ha donat un
magnífic exemple
amb un poema
d’Eliot

roteus ha iniciat una col·lecció
per a lectors preadolescents, He-
lena 7.14, amb la qual vol insistir
en temes conflictius dins la com-

plexitat de la franja d’edat. El primer títol
és Magdalenes amb problemes, un àlbum
de 96 pàgines amb text d’Ana Bergua
(que és infermera) i il·lustracions de Car-
me Sala (que és dissenyadora gràfica).
Les mateixes autores van publicar l’any
passat L’àvia necessita petonets.

En aquest nou llibre presenten un cas
d’assetjament a l’escola. En Pau té onze
anys, és espigat, introvertit, juga a bàs-
quet i cuina amb la seva mare els diu-
menges; fan unes magdalenes boníssi-
mes. Quan canvia d’escola, tres nois més
grans li fan la guitza de manera sistemàti-
ca. Amb l’ajut de l’Edu, a qui els tres ganà-
pies maltractaven abans de l’arribada
d’en Pau, i de la família d’en Pau, encen-
drà un llum en la foscor d’una situació
que se sol patir en silenci, sí, com les mo-
renes, tot i que les conseqüències són
molt pitjors i poden arribar a ser tràgi-
ques.
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A través d’aquesta història les autores

ens parlen de tot de temes col·laterals,
com ara l’autoestima, el respecte, l’amis-
tat..., a més de ser una possible orientació
per a nois i noies que es trobin en una si-
tuació similar, perquè s’hi reconeguin i
s’adonin que el primer que han de fer és
explicar-ho, sense por.

Proteus està especialitzada en llibres
d’ètica, filosofia i cultura, si fa o no fa com
l’editorial Claret, si bé amb un fons més
religiós perquè va ser fundada pels Mis-
sioners Claretians.

Claret va presentar fa poc Els sis cla-
uets màgics, amb text de Miquel Albert
Soler i il·lustracions d’Òscar Julve. Es
tracta d’un conte que recrea la biografia
de Louis Braille, afegint-hi l’aparició de sis
clauets de colors que el conduiran fins a la
invenció del sistema d’escriptura per a
cecs basat en un codi de 63 caràcters for-
mats per la combinació de sis punts.

El francès Louis Braille (1809-1852),
que va millorar un sistema del militar
Charles Barbier, va quedar totalment cec
quan tenia cinc anys. Quan en tenia tres,

jugant amb les eines amb què
el seu pare treballava el cuir, es
va punxar un ull, la ferida es va
infectar i, després d’intents de
cures i de patiments, al final
també es va infectar l’ull sa.
Era un noi intel·ligent, vital i va
aconseguir superar la situació
amb ajuda de l’entorn familiar i
escolar. El sistema Braille en-
cara és el millor per a la comu-
nicació escrita entre persones
amb deficiències greus a la vis-
ta, més de 150 anys després
d’haver estat creat.
    El llibre del pedagog Miquel
Albert Soler, que és invident,
no es limita a la part biogràfica,
més aviat genera una complici-
tat amb el lector que empeny a
aprendre les bases del Braille i
el seu alfabet. I tot explicat de
manera senzilla i afegint-hi
uns breus jocs didàctics. Dos
llibres útils, distrets i molt be-
nintencionats. ❋
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Dues novetats carregades de les millors intencions
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Braille i el seu pare, segons el dibuixant Òscar Julve




