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Balanç
provisional

El naixement, fa uns mesos, d’un gran
segell que aglutinava sota un mateix
paraigua la major part de les principals
editorials en català, va suscitar nombro-
ses reflexions: la majoria, no cal dir, de
to pessimista, com pertoca al tarannà
del país i del gremi. D’una banda, es
ressaltava la més que probable deriva
cap a un pensament únic editorial, si no
literari: allò que no beneïra el Gran
Grup simplement deixaria d’existir (més
enllà del calaix de l’autor, és clar). En
aquest sentit, no semblava un risc menor
la possibilitat que la concentració apun-
talara encara més la vigència del llibre
comercial i relegara al silenci les obres
(o fins i tot alguns gèneres sencers, com
la poesia) que es negaren a acatar els
manaments del mercat. Finalment,
auguraven que les editorials més
modestes, obligades a competir amb el
gegant pel mateix bri d’herba, tindrien
greus problemes de subsistència. Per no
dir que estaven condemnades a l’extin-
ció. Amb tot, poca gent va deixar de
reconèixer una obvietat: obligada a
sobreviure en un mercat cada volta més
exigent, la literatura catalana no podria
competir amb garanties si s’organitzava
únicament en una gran constel·lació
d’editorials modestes. Plenes de voluntat
i il·lusió, però molt justetes de recursos.

És, segurament, molt prompte per a
fer un balanç que, d’altra banda, sem-
pre resulta provisional. De moment,
però, jo em quede amb dos efectes
positius: d’una banda, l’èxit de les
col·leccions de butxaca que han impul-
sat el Grup 62 i La Magrana (i en les
quals figuren noms tan indiscutibles
com Irene Nemirovski, Josep Pla o
Thomas Mann) i el naixement d’ambi-
cioses col·leccions d’assaig i divulga-
ció suposen un esforç per obrir espais
fins ara vedats al llibre en català; de
l’altra, les editorials modestes, lluny de
capitular, han demostrat una vitalitat
encomiable. I han respost donant un
cop de puny a la taula: és a dir, publi-
cant autors del pes de Claudio Magris,
John Banville, Henry Roth o Michael
Chabon. Qui deia que estaven mortes?
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