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L’
estiu del 1998, entre Sant Joan i Sant Pere, l’atzar
em va convertir en editor de Proa. La cosa va anar
molt ràpida: un cop de telèfon des d’Enciclopèdia
Catalana i, dos dies després, un dinar i una oferta.
Tan ràpid que a les postres ja havia acceptat i, a
l’hora del cafè, el cap em bullia de projectes per
encarar el repte que se’m proposava: reconduir
Proa cap a una editorial dinàmica, moderna i com-

petitiva. Si mirava enrere, veia com empenyia la força d’un catàleg pro-
digiós i m’adonava, si mirava endavant, com n’era, d’engrescadora,
l’oportunitat de pilotar una nau com Proa, segell de referència, amb la
possibilitat de desplegar-hi una estratègia editorial que donés cabuda
a tots els gèneres.

Avui, però, toca centrar-se en la joia de la Corona, la col·lecció A Tot
Vent, que repica els 80 anys, amb un catàleg que no s’havia de con-
solidar sinó senzillament continuar sense que grinyolés. Els inicis mai
no són fàcils, i els primers mesos van ser apaivagats per un temps de
desconcert i aprenentatge de l’ofici. Feia anys que em guanyava la
vida amb els llibres, tenia una mínima experiència editorial com a di-
rector d’una col·lecció escolar a La Magrana d’abans, però no havia
vist mai, en la seva totalitat, la cara oculta de la Lluna. Els llibres eren
–i ho són encara– objectes de culte sagrat, transmissors de la cultura
i un dels invents definitius de la humanitat. Ara, però, tocava veure’ls
amb criteri d’empresa i tractar-los des d’una perspectiva comercial.
En aparença, tot era tan fàcil com triar bons llibres, publicar-los amb
criteri i acompanyar-los en el seu itinerari: fer-los conèixer, aconse-
guir que la premsa en parli, mirar que trobin el seu espai a la llibreria.
Vetllar-los com si fossin fills, que en certa manera ho són.

El meu balanç d’aquests deu anys respecte de la col·lecció A Tot Vent
té encerts i fracassos, com acostuma a passar sempre, però aprofitaré
que estem d’aniversari per accentuar els punts positius començant per
l’operació de maquillatge que va recuperar per a la col·lecció el color
taronja dels orígens. Recordo, en aquest sentit, els anuncis de Sant Jordi
del 1964, quan A Tot Vent van tornar de l’exili i es parlava d’una festa
taronja perquè la millor narrativa universal anava vestida amb el color
d’A Tot Vent. Rere el color, hem recuperat el gravat autèntic de Josep
Obiols i l’emblema “Navego a tot vent”, que el pas dels anys i el criteri
dels dissenyadors havien esquematitzat.

I també hi hem publicat bons llibres, és clar. Si parlem de clàssics,
puc referir-me a l’èxit encara calent dels Assaigs de Montaigne, però
també a les diverses edicions de la Divina Comèdia, l’Alcorà i Els viatges,
d’Ibn Battuta. Així mateix, A Tot Vent s’ha enriquit amb recuperacions
notables com ara Ulisses, de Joyce; Lolita, de Nabokov, i Viatge al fons
de la nit, de L.F. Céline. Si anem als moderns, podem parlar de les
novel·les d’Antonio Lobo Antunes, d’Ismail Kadaré, de Susan Sontag,
de Julian Barnes, de Toni Morrison i d’Ingo Schulze, i del monument li-
terari que són els contes de John Cheever. Finalment, quan escombrem
cap a casa, n’hi ha de sobres amb el repòquer d’asos que suposen
Jaume Cabré, Carme Riera, Joan F. Mira, Jordi Coca i Julià de Jòdar, al
costat dels nous júniors, com ara Borja Bagunyà i Òscar Cantero.❋

La col·lecció ‘A Tot
Vent’ ha arribat a uns
honorables 80 anys.
Els seus tres últims
editors, Xavier Bru de
Sala, Oriol Izquierdo i,
l’actual, Isidor Cònsul,
ens expliquen
la seva
experiència
al timó
d’una nau
amb la
bodega
plena de
literatura
duta dels
ports de tot
el món
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La goleta ‘Maria Assumpta’, en
actiu fins no fa gaires anys, és
la imatge en què es va inspirar
l’artista Josep Obiols per crear
el logotip de la col·lecció ‘A Tot
Vent’, un logotip (a sota a
l’esquerre) que torna a lluir
amb tota l’esplendor

JOSEP LOSADA

T
enia poc més de vint anys quan en Xavier Bru de
Sala em va proposar de treballar amb ell a Edi-
cions Proa. No em fa res dir que així començava
a fer-se realitat un somni: viure els llibres des de
dins, viure la cuina de l’edició. Poc després, el
1987, una cadena d’atzars, i potser també algun
mèrit, van convertir-me en el director literari de
l’editorial i de la seva col·lecció insígnia, l’A Tot

Vent. Vaig acceptar aquella oportunitat temeràriament, però molt
conscient de la responsabilitat que entomava: tenia a les mans sei-
xanta anys d’història cultural, literària i editorial del país, encap-
çalada pels noms de Joan Puig i Ferreter i Joan Oliver, i marcada
per l’experiència de l’exili i la dictadura.

En aquell moment la col·lecció ja era propietat d’Enciclopèdia
Catalana i travessàvem una situació difícil: la competència entre
llibreters i agents de venda a crèdit per participar del negoci sucu-
lent que era aleshores la venda d’enciclopèdies va originar un boi-
cot de llibreries que afectava sobretot les publicacions de Proa.
Vaig entendre que el meu primer repte era assegurar la supervi-
vència de la col·lecció en aquella peculiar clandestinitat –els llibres
tenien una venda considerable per subscripció però la seva pre-
sència pública era mínima–, sense deixar de nodrir el catàleg de
traduccions de clàssics de referència i mirant d’oferir als autors ca-
talans –aleshores Cabré, Grau, Palol, Porcel, Miquel Àngel Riera,
Teixidor– una qualitat de tracte que els compensés, si era possi-
ble, per la precarietat de la situació. Així em vaig fer com a editor.

El següent repte va ser recuperar espai a les llibreries i pres-
tigi viu: la importància del fons de la col·lecció era indiscutible,
però en aquell context i amb la transformació que ja vivia el pa-
norama editorial en la nostra llengua, podia esdevenir només un
referent antic. Ho vam intentar, d’una banda, replantejant amb
radicalitat la imatge en arribar al volum 300: vam sacrificar el ta-
ronja tradicional a canvi d’un disseny de Ricard Badia, exquisit i
eficaç, tant de les cobertes com de l’interior, i vam introduir una
diversitat de formats que ajudava a fer el llibre més llegible i va-
luós com a objecte. De l’altra, vam apostar per la lectura literà-
ria a través de la incorporació no sempre fàcil de peces clau de
la literatura universal (La muntanya màgica, el Tristram Shandy,
el Soldat Svejk i, projecte emblemàtic, Les mil i una nits) i, se-
guint la tradició primera de la col·lecció, també d’autors contem-
poranis (Auster i Banville es van estrenar en català a l’A Tot Vent),
sense desatendre els narradors catalans, ja fossin valors reco-
neguts (a més dels esmentats, Palau i Fabre i Sarsanedas) o apos-
tes noves (Albert Mestres i Jordi Puntí).

Aquells deu o dotze anys de singladura al timó de l’A Tot Vent
van tenir moments d’èxit i molts altres de dificultat i solitud. Fer-
ne balanç, una dècada després, és una ocasió de retre homenat-
ge, al costat de tots els que he esmentat, a Joan Triadú i Joan Carre-
ras i Martí, dos mestres en l’ofici de llegir.❋

A
tot drap sí que navega, la col·lecció se-
nyera de Proa. Només cal passar per
davant d’una llibreria de cultura –a
partir de quan aquesta distinció, equi-
valent a una denominació d’origen?–
per certificar que els llibres taronja
són presents a l’aparador. L’última
constatació, de passeig casual, la

Roqué dels Jardinets del passeig de Gràcia. Ai, que em des-
vio! Ara anava a fer una llisteta de llibreries preferides de
cultura, però ho deixarem per a un altre dia. Deia que a
tot drap sí, però A Tot Vent? D’on surt aquesta expressió?
Tal vegada els mariners de Badalona, o els badalonins que
no ho eren, la fessin servir. Ça com lla, hi són encara vius
els derivats de sallar, que ara significa córrer, però en ori-
gen significa fendre, obrir o tallar l’aigua amb la proa. De
fet, tot vaixell o vas –o barco, va– que navegui amb pal i
vela ho fa a tot vent, o sia que entoma el vent que rep, no
el que no rep. Tant si és huracà com ventijol, tant si és por-
tant com contrari, el rep tot. En això no hi valen nigromàn-

cia ni perícia de mariner. Tan sols els déus especialitzats
en bufera –Èol, Zèfir, Boreàs... no en farem tampoc la llis-
ta– tenien potestat per fer-los cobrar impuls o adormir-
los, i dic tenien perquè és ben probable, no que l’hagin
perduda, sinó que dissimulin i es dediquin, com fan ben
sovint des dels seus cataus, a fotre els meteoròlegs tot xiu-
lant cap a una altra banda. El cas és que el navegant l’apro-
fita tant com pot o en part, el vent, i de vegades gens, per-
què s’ha posat al paire o perquè ha arriat veles i capeja el
temporal, però de rebre’l, el rep tot. De manera que no és
possible confegir expressions del tipus “navego a vent par-
cial” o bé “navego a mig vent”. L’A Tot Vent, doncs, nave-
ga a tot drap, o sia amb totes les veles –el drap– desplega-
des, hissades o desenrotllades.

No tan sols a tot drap, veles inflades amb tot el vent pos-
sible, sinó fidel als seus orígens, combinant la millor lite-
ratura universal amb la de casa. Jo m’hi vaig estar poc i la
portàvem, la fragata capitana de Proa, junt amb en Joan
Carreras, tan ample de lectures i fi de nas literari com en
Joan Triadú i no diguem l’altre Joan, l’Oliver, Pere Quart,

que convertia les reunions del consell literari en una de-
liciosa tertúlia, no sobre les navegacions de la col·lecció
que ell havia dirigit en solitari sinó sobre qualsevol objec-
te que surés en els oceans de les lletres. Quin d’ells hau-
ria fet o aprovat el canvi d’expressió, consistent, ara ho
veig, a substituir l’innoble drap pel més refinat vent? Per
molt que els dolgués, tots eren noucentistes, però no calia
ser-ho, perquè fins i tot a un modernista li podien endos-
sar el subtilíssim canvi sense que se n’adonés.

D’altra banda, i posats a distribuir com cal el mèrit, con-
vindria esmentar l’aleshores almirall de la flota d’Enci-
clopèdia Catalana, Ferran Ariño, que va posar la maqui-
nària de la casa, anomenada xarxa de venda a terminis,
a favor de la col·lecció, de manera que, hi publiquéssim
el que hi publiquéssim, comptàvem amb la complicitat i el
coixí dels subscriptors. Raó de més per no errar-se de
rumb. El catàleg d’aquelles altes navegacions ho testimo-
nia tan bé com un quadern de bitàcola.❋

Oriol Izquierdo

Xavier Bru de Sala
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