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Cortés, Santi. El compromís amb la cultura: la història de Tres i Quatre. València:

Tres i Quatre, 2014. 318 p. (La unitat; 305). ISBN 978-84-7502-963-4. 25 €.

Els darrers anys hem vist publicats diversos treballs dedicats a resseguir la

trajectòria d’algunes editorials de referència catalanes. En són exemples:

Continuar el combat: l'aventura de Club Editor: 1955-2011, en edició de Julià

Guillamon (2011); Edicions de La Magrana: 1976-2000: política, literatura i escola,

de Manuel Llanas i Jordi Chumillas (2012) o A dos tintas: Josep Janés, poeta y

editor, de Josep Mengual Català (2013).

Una bona part d’aquests estudis se centren a analitzar el discurs bibliogràfic proposat per l’editorial;

d’altres, en canvi, prefereixen detallar els fonaments culturals del projecte així com el seu impacte social.

Santi Cortés escull la segona opció a l’hora d’exposar la trajectòria de Tres i Quatre, entre els anys 1968 i

2013, i el paper decisiu d’Eliseu Climent i Rosa Raga, al capdavant d’una empresa destinada a promoure

la cultura catalana a València i garantir la presència del llibre en la llengua del país, amb total normalitat.

L’autor, estudiós de l’oposició cultural al franquisme al País Valencià, articula el contingut en dos grans

blocs: una primera part, d’aproximació a la història de Tres i Quatre i el seu compromís per fomentar la

integració cultural dels Països Catalans, i una segona part, dedicada a descriure les col·leccions en què es

materialitza aquest compromís.

El recorregut històric deixa constància del camí fet fins arribar a la creació de la llibreria i de l’editorial 3 i 4,

dos pilars d’una societat que pretén ser molt més que un negoci empresarial: la llibreria, com a centre

d’afirmació i de resistència cultural, des d’una posició progressista, i l’editorial, com a productora d’idees i

de coneixement amb la voluntat de donar respostes als problemes de la societat valenciana. El camí

endegat no serà planer, tal com es mostra en dos dels capítols del primer bloc: l’un dedicat a l’actuació de

la censura sobre el programa editorial, i l’altre, als reiterats atacs i atemptats que patirà la llibreria

provinents de grupuscles de la ultradreta o d’organitzacions anticatalanistes.

El recorregut bibliogràfic desgrana les línies mestres del catàleg, a hores d’ara amb més d’un miler de

títols, a partir d’una descripció de les diferents col·leccions que el conformen: «La unitat», «Papers

bàsics», «Poesia 3i4» o la «Biblioteca d’estudis i investigacions». De forma molt pautada, es detallen els

títols fonamentals de cadascuna i la implicació d’una bona part de la intel·lectualitat valenciana i catalana

en el seu desenvolupament, amb la figura destacada de Joan Fuster, com a referent ideològic en l’inici del

projecte i com a col·laborador incansable en nombroses tasques editorials.

En la construcció d’ambdós itineraris, és meritori el treball de síntesi realitzat per l’autor atès el ventall de

fonts utilitzades: des del testimoniatge de persones implicades en la història de l’editorial i de la llibreria,

amb Eliseu Climent al capdavant, fins a la consulta de l’arxiu personal dels editors i el de la mateixa

editorial. Potser, justament per disposar d’aquestes fonts, és una llàstima que l’estudi no reconstrueixi de

forma més sistemàtica l’evolució de les estratègies empresarials/institucionals adoptades per l’editorial al

llarg de la seva existència.

Tal com avança el títol i explicita l’estudi, el compromís amb la cultura és l’essència de Tres i Quatre, nom

que va adoptar-se en al·lusió als tres països que conformen l’àmbit territorial catalanoparlant i a les quatre

barres de la senyera que els uneix simbòlicament. Tota una declaració de principis que, malauradament,

encara avui, és una proclama que manté tota la seva vigència.

Jordi Llobet Domènech

Professor de l'Escola de Llibreria
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