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/// Opinió / Barra lliure

Ricard Biel

Publicar és  

tan fàcil 

com engendrar 

un fill; 

editar 

és molt 

més difícil, 

perquè 

equival 

a educar-lo.
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equival a educar-lo. És una feina certament més grisa i
feixuga, perquè només la reconeix ell i l’autor. No hi ha
lluïment públic, només hi pot haver la satisfacció perso-
nal per la feina ben feta, i això només és possible si hi ha
una vocació al darrere que genera autèntic coneixement
d’aquest pou sense fons que és la inexistent veritat lite-
rària –sense que això signifiqui donar llum verda al rela-
tivisme. 

Un editor no és algú que es limita a consultar les
xifres de vendes de les obres estrangeres per saber què
decidirà publicar. Aquest és un mediocre, altrament dit
palangana. Un editor no és algú que es dedica a omplir-
se la boca per exhalar expressions tant pretensioses com
suades i fossilitzades del tipus “aquesta novel·la no és
rodona” o “els personatges no estan ben definits”, i tot
per no haver de reconèixer que si ho diu és per una bar-
reja de justificació professional i d’esnobisme, i perquè
de fet veu les novel·les quadrades i la seva personalitat és
indefinida, o sigui immadura. Un editor és algú que hau-
ria de saber que fins i tot un fenomen com Dostoievski
no va escriure en sa vida una novel·la del tot rodona, per-
què ni tan sols ho va aconseguir amb la magistral Crim i
càstig, que és la que potser més s’acosta a la famosa i
desitjada rodonesa. Un editor no es limita a continuar
explotant el que ja funciona comercialment fins que
deixa de fer-ho i creua els dits, perquè si pot ser ell –per
penjar-se la medalla i gallejar-ne–, o algú altre, trobi un
nou filó temàtic per explotar. No es limita a llançar com
més hams millor al mercat, amb el denominador comú
de ser comestibles per a indigents mentals, per tenir amb
tot plegat més possibilitats que hi hagi sort.

Un llibre sobre el suïcidi, Thirteen reasons why, del
nord-americà Jay Asher, està sent un èxit mundial.
L’autor no trobava cap editor que li publiqués la novel·la
perquè consideraven que la negativitat del tema no ven-
dria. Estúpid i típic error de prejudici. Mentrestant, el
món literari en català, tret de comptades excepcions se
sent curiosament consolat davant la caiguda de vendes,
amb l’argument que és natural que sigui així atès que el
mercat espanyol també va malament. Sí, ben curiosa la
comparació. Més que res perquè el mercat francès i l’a-
lemany, sense tirar coets, no van tan malament. En fi.
Avui mateix m’encarrego de preguntar a un editor fran-
cès si també se sent consolat per la baixada de vendes
editorials a Alemanya, tenint en compte que allà també
hi ha crisi. Per no haver de passar vergonya, però, em
presentaré amb un embut al cap i una careta de Bugs
Bunny. I és que un editor és algú universalista de veritat,
no un imbècil provincià amb el cervell colonitzat i amb
més fums que el 25 de desembre, fum, fum, fum.

Ricard Biel és escriptor

Un editor no és un gall dindi

e aconseguit que em publiquin alguns llibres gua-
nyant petits premis literaris. Només així, perquè si

fujo de la gent com de la pesta, imagina’t com m’allunyo
de les capelletes. I només així perquè per descomptat
defujo la idea de fer la gara-gara a ningú, i encara menys
quan sé que probablement sabrà el mateix de literatura
que jo de tauromàquia. I jo no és que en sàpiga gaire, de
literatura. De fet funciono per intuïció, que d’això no
me’n falta. No llegeixo tot el que voldria perquè no puc
concentrar-me gaire en res, i vaig estudiar filologia
anglesa per adonar-me que la majoria de professors tam-
poc no sabien gaire literatura però havien de fer veure el
contrari parlant-me de teories delirants sobre l’obra de la
Virginia Woolf, que, pobra dona, crec que d’haver-les
sentides s’hauria suïcidat molt abans del que ho va fer, o
vés a saber si hauria trobat el costat humorístic de l’exis-
tència, s’hauria estalviat ofegar-se al riu i ens hauria
pogut regalar moltes més novel·les que la seva mort pre-
matura va avortar. Com més saps de literatura més seriós
és el risc de passar-te de la ratlla i veure coses allà on no
hi ha res més del que l’autor exposa; més risc, doncs, cor-
res d’arruïnar allò poc d’enraonat que has après. 

He dit que m’han publicat alguns llibres, però això
no significa que me’ls hagin editat. Perquè per a això cal
un editor, i avui molts editors fan de publicadors-factu-
radors, i més passa com més gran és l’editorial. Per des-
gràcia, fins ara jo només he tingut un editor, la Lolita
Bosch, i sempre li estaré agraït per haver-me corregit
qüestions narratives que altrament hauria anat arrosse-
gant potser per sempre i que m’adono que, en bona part,
van incidir en la meva tendència a la dispersió per manca
de concentració. Per primer cop vaig disposar de la cros-
sa que necessito com el pa.

Un editor de veritat és l’equivalent al productor
musical. Aconsella, pot fins i tot aportar idees per poten-
ciar l’obra; en definitiva, la poleix. Una mala obra conti-
nuarà sent dolenta per més que es poleixi, però un dia-
mant en brut brillarà si se’l poleix. Per això és una pena
veure una bona obra publicada que no ha comptat amb
l’ajut de l’editor, aquell que llegeix l’obra amb la distàn-
cia necessària per aportar la sempre relativa objectivitat
que l’autor no pot tenir. Per tant, l’editor no es limita a
lluir el seu ofici tot agombolant-se estúpidament en l’en-
dogàmia suposadament elitista del ram, passejant-se per
les festes literàries com un gall dindi amb una copa a la
mà, repartint targetes i parlant de manera falsament dis-
tesa amb altres editors sobre qui la té més llarga en
matèria de venda de llibres. 

L’editor edita, no només publica. Publicar és tan fàcil
com engendrar un fill; editar és molt més difícil, perquè
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