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Tres dels gransA S S A I G

L L U Í S L L O R T

Màrius Carol, Carles
Santamaria i Jaume Vidal,
Noms per a una història de
l’edició a Catalunya. Gremi

d’Editors de Catalunya.

Barcelona, 2001.

E
l Gremi d’Editors de
Catalunya ha publi-
cat un assaig que re-
cull les entrevistes
autobiogràfiques de

tres dels grans homes del món
editorial català: José Manuel
Lara Hernández, Josep Lluís
Monreal i Josep Vergés. D’a-
questa manera, el Gremi ha fet
realitat una vella aspiració, la
d’homenatjar amb una sèrie
d’entrevistes els editors que
han forjat l’entitat i, d’aquesta
manera, poder donar a conèi-
xer els inicis, els autors caris-
màtics, les lluites, les anècdo-
tes i esforços amb què van
bastir les seves respectives edi-
torials. I la primera dada, si
més no sorprenent, ja apareix
a la presentació, on Jordi Úbe-
da, president del Gremi d’Edi-
tors de Catalunya, ens diu
quina és l’editorial en actiu
més antiga del món (sí, sí, del
món): Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Úbeda també

ens explica el projecte paral·lel
al de les entrevistes, els dife-
rents volums que formaran la
Història de l’edició a Catalunya, un
projecte de Manuel Llanas i el
seu equip de la Universitat de
Vic.

JOSÉ MANUEL LARA
De otro planeta és el títol amb
què Màrius Carol ens presenta
l’entrevista a José Manuel Lara
(El Pedroso, Sevilla, 1914), edi-
tor de Planeta. Lluitador per
damunt de tot, Lara ens explica
la seva vida des del naixement,
passant per les diferents ocu-
pacions que va tenir (semina-
rista, fuster, pintor, mecànic,
futbolista, ballarí...), fins a la
seva entrada triomfal com a le-
gionari a Barcelona al final de
la Guerra Civil, el seu casament
amb M. Teresa Bosch, etcètera.

Ja centrats en el món edito-
rial, podrem conèixer els pro-
blemes econòmics inicials (els
seus orígens són humils, cosa
que ell no amaga perquè enca-
ra donen més valor a l’imperi
que ha construït) fins que va
crear l’editorial Planeta el 1949
amb 100.000 pessetes. La pri-
mera novel·la que va publicar,
Mientras la ciudad duerme (origi-

nalment era Débil es la carne,
però Lara el va canviar perquè
“en temps d’escassetat és millor
no parlar de viandes”), de Frank
Yerby, “un negre nord-americà
casat amb una espanyola que es
deia Blanquita”, ja va ser un
èxit. El primer premi Planeta, el
1952, va estar dotat amb 40.000
pessetes i el va guanyar José
Mira amb En la noche no hay ca-
minos, del qual només es van
vendre 3.000 exemplars. El
1953 el va guanyar el que és
l’autor preferit de Lara, José
María Gironella, amb Los cipreses
creen en Dios, de la qual es van
vendre 150.000 exemplars en
només un any i en una època
en què llegir era un luxe. Tam-
bé repassa les seves entrevistes
amb personalitats que van del
rei a Nixon, passant per Pujol,
Aznar i el papa Joan Pau II, a
més dels autors de Planeta i els
jurats del premi.

JOSEP LLUÍS MONREAL
A la recerca de nous horitzons edi-
torials és el títol de l’entrevista
que Carles Santamaria fa a Jo-
sep Lluís Monreal (Gandesa,
1931), actual president del
Grupo Océano, imperi editorial
basat en el llibre tècnic, de text,

enciclopèdies i multimèdies
fundat per Monreal quan, el
1959, va crear l’editorial Danae,
llavor del grup.

Monreal ens explica com va
començar, quan als 19 anys va
conèixer Josep Janés i Oliver,
que li va proposar treballar
amb ell. No amaga que va des-
estimar la publicació d’El Doctor
Jivago, de Pasternak, i d’El vell i el
mar, de Hemingway, però que
en les mateixes circumstàncies
tornaria a rebutjar les novel·les
dels que després serien premis
Nobel. També ens parla dels
anys que va passar a l’Argenti-
na per treballar el mercat ar-
gentí, xilè i uruguaià, de la llei
de Fraga del 1966, quan va eli-
minar la censura prèvia i “l’e-
ditor encara se la jugava més,
perquè el llibre imprès podia
ser segrestat i això produïa
unes pèrdues més grans”, de
l’actualitat del mercat editorial
(mundial i català), d’Internet i
dels molts amics del món edi-
torial, polític i cultural que ha
cultivat al llarg dels anys.

JOSEP VERGÉS
Finalment arribem a l’entre-
vista a Josep Vergés (Palafru-
gell, 1910), L’home que va torçar

un destí, de Jaume Vidal. Ver-
gés, que va morir el 5 de juliol
passat, va dir poques setma-
nes abans: “A mi tant se me’n
dóna. Si passo a la posteritat,
millor; però, si no, anirem ti-
rant”. Josep Vergés va ser un
home bàsic en la reactivació
de la cultura catalana després
de la Guerra Civil, va recon-
duir (amb Joan Teixidor i Nès-
tor Luján) la revista i escola de
periodistes Destino (que havia
estat fundada per Dionisio Ri-
druejo), va crear l’editorial del
mateix nom, el premi Nadal
(el 1944, que va guanyar Car-
men Laforet amb Nada), va
publicar l’obra completa de
Josep Pla i va crear el premi
literari del mateix nom; en
castellà va publicar Delibes,
Torrente Ballester, Baroja...
“Poder treballar deu o dotze
hores al dia fent llibres és la
satisfacció més gran que pot
tenir un home”, va declarar
poc abans de morir aquest
gentleman seguidor del Barça
fins al moll de l’os i amb un
cicle vital determinat: la fa-
mília, l’edició i Josep Pla.

Els tres entrevistadors, Mà-
rius Carol, Carles Santamaria i
Jaume Vidal, ens ofereixen tres
visions, tres estils, de tres ho-
mes que han lluitat en un
mateix món, l’editorial, tan
complex com apassionant, tan
dur com enriquidor, dedicat a
les lletres però, paradoxal-
ment, dominat pels números.

A. PUIG

La poeta Rosa Lentini

Abans del desastre
P O E S I A

C O N C H A G A R C Í A

Rosa Lentini, El sur hacia mí.
Pròleg de Joan Perucho.

Igitur. Montblanc, 2001.

A
quest llibre neix de
tres plaquetes que
Rosa Lentini (Barce-
lona, 1957) ha anat
publicant des del

1999 fins ara. Dic que neix
perquè el resultat ha donat al-
guna cosa nova i sorprenent. Ja
coneixíem el seu anterior poe-
mari, La noche es una voz soñada
(1994), i jo sabia que abans de
donar per acabat un poema
l’autora és capaç de guardar-lo

llargs anys al calaix dels se-
crets. Ara, de la descomposició
fonètica de la paraula tsunami,
expressió japonesa per ano-
menar una devastació a causa
de l’aigua marítima, neix el tí-
tol d’aquest segon poemari, El
sur hacia mí, dividit en tres
parts diferenciades.

DISCURS SIMBÒLIC
El desastre emocional que
causa la pèrdua dels éssers es-
timats, i també el que vam ser,
formen en la memòria de la
poeta un discurs d’ordre sim-
bòlic que acosta la realitat al
llenguatge, en un entramat
on la vida i l’escriptura estan
irremeiablement unides. I és
la preocupació pel llenguatge
verdader, per apartar-se de la
moneda falsa de la paraula, el
que ens commou en aquest

poemari meditat. La realitat
intercanvia les seves trames i
el que l’ull mira es mostra
com si sortís d’un somni.
Aquesta és la sensació que
produeixen aquests poemes,
on es reconstrueix l’experièn-
cia metafòrica d’una genealo-
gia. Grups d’homes i dones
són arrossegats a un etern pe-
legrinar. La reconstrucció del
pelegrinatge s’intercanvia
amb la certesa que no existei-
xen senyals que ens salvin:
“Siempre hay alguien encogido /
cuando inundamos la placenta. /
Luego llega la culpa”, són els
llocs de pas que recorre
aquesta veu que no es vol pa-
rar enlloc, només la detenció
de l’instant, el que es veu a
través de l’escletxa, el fulgor
intuït des d’una senda de “ca-
bles amuntegats”, és aleshores

quan canvia el paisatge i la
percepció i és també quan ens
adonem que el jo de l’autora
s’ha escindit i el relat sembla
narrat per uns quants amb
una sola veu. ¿És aquesta la
frontera? Pregunta que només

un mateix pot respondre per-
què “Todo hace el amor con el otro
lado”. S’ha d’apartar la fulla-
raca de les primeres impressi-
ons per arribar al nucli,
aquest centre que aconse-
gueix abastar Rosa Lentini en
alguns moments d’aquest sor-
prenent llibre també d’inda-
gació existencial portada fins
al terreny poètic.

HOMENATGE DE CREACIÓ
I no podem oblidar el tribut
que ofereix a la seva admirada
Alejandra Pizarnik, un llarg
poema descompost també,
com l’origen del títol, els
fragments del qual ens recor-
den que els homenatges tam-
bé són actes de creació molt
personals i que de sobte una es
pot apropiar les paraules que
aquí hi ha, perquè el poeta les
reculli i sàpiga col·locar-les en
el lloc de l’escriptura: “Hay
tanta distancia desde mí a otro /
como entre yo y la idea de poseer-
me”.


