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L’editor Josep Vergés amb Carmen Laforet i Nèstor Lujan, als anys cinquanta, en una fotografia del llibre

L’edició amb editors
A S S A I G

F È L I X R I E R A

Xavier Moret, Tiempo de editores, historia
de la edición en España, 1939-1975.

Destino. Barcelona, 2002.

E
l títol que proposo per a l’arti-
cle, L’edició amb editors, fou sug-
gerit pel llibre d’André Shiffrin
L’edició sense editors. El seu autor
(fill de Jacques Shiffrin editor i

fundador de la prestigiosa biblioteca de
La Pleiade) va ser director de Pantheon
Books durant trenta anys i, posterior-
ment, fundador de New Press. Shiffrin
ens adverteix de l’evolució del sector
editorial des dels vuitanta fins ara, il·lus-
trada per la gradual pèrdua del paper del
director literari a favor del director co-
mercial. Això està suposant un canvi de la
funció de les editorials, els esforços de les
quals abans estaven centrats a cercar la
qualitat literària, descobrir nous talents,
desenvolupar un catàleg coherent, capaç
de proposar amb la suma dels títols una
idea del món, i cercar llibres que per la
seva qualitat atrapaven l’atenció del lec-
tor fent canviar la mirada d’aquest sobre
el que passava fora i dintre d’ell. El lector
canviava la seva relació amb el món.
Avui, la funció de les editorials és fo-
mentar la lectura com a vehicle per a la
“distracció” del lector sobre les coses que
passen dins i fora d’ell. Una concepció,
l’essència de la qual radica a transformar
el lector en consumidor i l’obra en pro-
ducte per ser explotat en qualsevol for-
mat de reproducció i transmissió. Una
concepció editorial que intenta transme-
tre la idea que l’experiència literària, la
relació amb els autors, pot ser realitzada
sense esforç, sense preparació, de forma
immediata, ràpida, sense plecs. La visió
de Schiffrin s’uneix a la d’altres intel·lec-
tuals com ara Eco, Derrida, Enzensberger,
Virilio, Sartori i Revel, que ens alerten
–en aquest nou segle marcat per Mercu-

ri, el déu de la comunicació i de les me-
diacions, inclinat als intercanvis i als co-
merços– sobre els perills de no tenir una
actitud crítica envers el procés on la cul-
tura impresa s’està dissolent en la cultura
digital. Tots ells ens interpel·len perquè
retornem al llibre per ser llegit davant el
llibre per ser consumit.

El llibre de Xavier Moret Tiempo de edi-
tores, publicat, com l’obra de Shiffrin, per
Destino, ens permet, a través d’una es-
tructura periodística directa i breu,
prendre contacte amb la història de l’e-
dició a l’Estat espanyol des del 1939 fins
al 1975. Una època marcada per la dicta-
dura, la resistència, l’exili i la censura, on
publicar, al principi, sense paper ni tinta,
sense llibertat, suposava un acte heroic i
de resistència, que va veure néixer una
generació d’editors que convertiren l’e-
dició en un acte d’obertura cap a l’exte-
rior i cap a l’interior de la nostra cultura.
En una primera fase, des de Josep Janés a
Carles Barral, amb l’objectiu de connec-
tar el món amb l’Estat espanyol. En una
segona fase, des de Carles Barral a Jordi
Herralde, amb l’objectiu de connectar
l’Estat espanyol amb el món. Amb
aquestes condicions, l’editor a l’Estat es-
panyol era tant o més valorat que l’es-
criptor que publicava. El lideratge de l’e-
ditor està caracteritzat per una gran ca-
pacitat de marcar i establir les pautes li-
teràries, de determinar, mitjançant la se-
va forma singular d’entendre l’edició, el
tipus de literatura que necessitava l’Estat
Espanyol. Aquest és el cas del naixement
del premi Nadal, de la mà de Joan Teixi-
dor, Josep Vergés i Ignasi Agustí, que, a la
primera edició del 1944 premià la no-
vel·la de Carmen Laforet, Nada, l’èxit de la
qual va resultar un fenomen literari que
determinà el premi Nadal com un ele-
ment actiu i definidor de la creació lite-
rària.

De la lectura del llibre, de la mateixa
història de l’edició a l’Estat, observem la
gradual pèrdua del paper de l’editor com
a cercador i creador de l’espai cultural
d’un país. Observem com, a diferència de
França, on Gallimard, quarta generació
d’editors, està protegida i rep ajut al ser

considerat patrimoni literari i lingüístic
nacional, a l’Estat espanyol el sector ha
quedat en mans de la inestable evolució
del mercat. Aquesta evolució ha provocat
que el domini del que és simbòlic, abans
en mans del sector editorial amb la seva
capacitat per crear referents estètics i te-
màtics, hagi passat al sector audiovisual,
en el qual el món editorial està destinant
cada vegada més esforços econòmics i es
fa difícil diferenciar entre una editorial i
una empresa audiovisual. El domini del
que és simbòlic, que tradicionalment
havia pertangut al sector editorial des del
segle XIX fins als anys 80, queda perfec-
tament exemplificat en la persona de
Carles Barral, que va impulsar i va ajudar
a definir el boom hispanoamericà a tra-
vés de la figura de Mario Vargas Llosa i
l’intent de constituir una República
Mundial de l’Edició, de la mà de les tro-
bades a Formentor. En aquestes trobades
es concedien el Prix Formentor i el Prix
Internacional de la literatura, tots dos
nascuts de la unió, promoguda per Carles
Barral, dels grans editors internacionals,
com ara Claude Gallimard, Giulio Einau-
di, Barny Rosset i Georg Svensson entre
d’altres, en un intent d’unir una cons-
tel·lació d’editors amb una mateixa acti-
tud davant de la literatura, donant tot el
protagonisme a l’obra, a la qualitat lite-
rària. Les trobades de Formentor se’m
mostren avui com un missatge dintre
d’una ampolla, escrit per una part d’una
excel·lent generació d’editors que van li-
derar la intel·liguèntsia espanyola i his-
panoamericana de la seva època, que ens
animen i ens adverteixen de la necessitat
de començar a discutir sense judicis so-
bre el mercat; sobre la digitalització que
ha començat a desmaterialitzar el llibre,
a allunyar-lo de la seva matèria; la co-
mercialització de les idees; la industria-
lització i mundialització de l’edició, i la
concentració empresarial de les editori-
als. En definitiva, hem de parlar del futur
del llibre, de l’edició, de l’escriptor, del
lector. Tiempo de editores, de Xavier Moret,
té la virtut de posar-nos en contacte, més
que amb el nostre passat, amb el nostre
present cultural.
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Cinc cants
al viure

i una veu
R O G E R C O S T A - P A U

Climent Forner, A sou d’amor. Cants
de Viver. Proa. Barcelona, 2002.

D’
uns anys ençà que
bufen mals vents per
a la religió. En totes
direccions, i molt so-
vint en un pedregam

estès de descrèdit que, si bé fa part
d’uns processos conjecturals i his-
tòrics de gran abast que de cap
manera no podríem esbandir amb
un simple cop de ploma, sí, en
canvi, que és constatat i decidida-
ment identificable en el cas especí-
fic de l’Església catòlica.

Bo i tractant-se d’un home d’Es-
glésia, per la saba que transcorre a
A sou d’amor, diríeu que hi ha en
Climent Forner (Manresa, 1927)
unes afinitats directes amb la teo-
logia de l’alliberament, és a dir,
amb les essències evangèliques, en
contraposició, cada vegada més,
amb l’Església com a institució en
la seva estructura dogmàtica de
foscúries i antigors, feta i conduïda
a la mida d’uns jerarques de capa i
espasa, no pas, ben segur, del Déu
de l’Evangeli... En efecte, aquest és
el primer interès del llibre, i és al
mateix temps un dels atributs del
poeta en el seu transcendir d’una
veu pròpia enllà de les atribucions
tòpiques que algú podria encolo-
mar-li per la seva condició de sa-
cerdot en actiu. Com un altre Llull,
com un altre Verdaguer, o fins i tot
com un altre Kierkegaard, el poeta
Forner activa a través dels seus po-
emes un misticisme plenament
humanitzat. Ras i curt: la intros-
pecció en contraposició a la fe cega
i anodina; el dubte i l’exploració en
contra del dogma; la interrogació i
l’experiència interior en contrapo-
sició a les actituds d’obediència; el
cant en contra de l’adoració. I en-
cara més, en alguns casos: la ironia
i la sàtira com a recurs sempre re-
flexiu i de denúncia. A banda d’u-
nes aptituds irrevocables en l’ofici
de poeta, caldria afegir en aquests
cimals una activitat i una formació
literàries i culturals d’extraordinà-
ria magnitud: en aquest sentit, el
poeta, el sacerdot, l’activista i l’in-
tel·lectual han caminat sempre l’un
al costat de l’altre.

A mode d’epíleg, Isidor Cònsul
dedica unes ratlles extenses a l’o-
bra de Climent Forner. L’article,
actualitzat per a l’ocasió, prové
d’un treball anterior que va apa-
rèixer a Serra d’Or l’any 1999 (núm.
478) sota el títol de La poesia de Cli-
ment Forner. En referència a la poe-
sia religiosa, i al·ludint a un pa-
ral·lelisme amb Verdaguer, afirma
Cònsul: “Mossèn Cinto i mossèn
Climent, l’un al costat de l’altre,
són dues ànimes germanes en la
distància dels anys [...] Poetes es-
sencials, tots dos, sacerdots lliures,
convençuts i exemplars, adelerats
fins a la desraó per la llengua i ar-
mats amb un sentiment tel·lúric
que els afona, profunds, en les ar-
rels de la terra”.


