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LLIBRES 3 ÒBIT

Un càncer acaba amb la vida de l’expert 
en Verdaguer que va rellançar Proa i Pòrtic

F
a poc més d’un mes l’edi-
tor, crític, filòleg i es-
criptor Isidor Cònsul 
(Bellpuig, Urgell, 1948) 
rebia un homenatge a 

Barcelona per la seva tasca en favor 
de la literatura en català envoltat de 
multitud d’amics, companys i au-
tors, com Joan Francesc Mira, Jaume 
Cabré, Carme Riera, Joan Margarit, 
Lluís-Anton Baulenas o Montserrat 
Abelló. Ahir, Cònsul, que durant 
els últims 11 anys ha portat el timó 
d’Edicions Proa i de l’editorial Pòr-
tic, totes dues del Grup 62, del qual 
era assessor, perdia una llarga ba-
talla contra un càncer de pulmó di-
agnosticat fa un any i mig i moria a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona. Demà, a les 12.45, tindrà 
lloc una cerimònia laica al tanatori 
de les Corts de Barcelona.
 Com a director editorial de Proa, 

Mor als 61 anys
el filòleg i editor 
Isidor Cònsul
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a la qual va tornar a posar al capda-
vant del món literari català, Còn-
sul, de 61 anys, va encarregar a Joan 
Francesc Mira  la traducció de la Divi-
na Comèdia de Dante i, a Vicent Alon-
so, la dels Assaigs de Montaigne, i va 
orquestrar la celebració dels 80 anys 
de l’emblemàtica col·lecció A tot vent. 
També va rellançar Pòrtic amb nous 
dissenys i col·leccions. 
 
PROJECTE PROPI / Ara estava treballant 
en un projecte propi: la recopilació 
de contes Ànima de bolero, que editarà 
al novembre Empúries, l’editorial en 
què fa un any va publicar el seu llibre 
de caire autobiogràfic Tractat de geogra-
fia (premi Marian Vayreda), a cavall en-
tre el dietari i el llibre de viatges i en 
què explorava paisatges de la seva in-
fància i adolescència.
 Expert en Jacint Verdaguer, so-
bre qui va escriure diverses obres, 
Cònsul també va dedicar part de la 
seva trajectòria a l’estudi de Joanot 

Martorell i el seu Tirant lo Blanc, i va 
treballar durant més de 20 anys com 
a crític literari en mitjans com Serra 
d’Or i El Temps. Va estudiar Filologia 
romànica i Magisteri, va exercir com 
a professor de batxillerat i universi-
tari i va ser secretari del Pen Club en-

tre el 1986 i el 1996 i de l’Ateneu Bar-
celonès. 
 El poeta Joan Margarit, el novel-
lista Jaume Cabré i el vicepresident 
del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, entre d’altres, van lamentar ahir 
la desaparició de l’editor. H 

33 L’escriptor i editor de Proa, Isidor Cònsul, envoltat de llibres.

ARXIU

L’OPINIÓ

Era l’any 2005 en algun lloc a prop 
de Zugarramurdi, a Navarra. Ca-
da any, Isidor Cònsul i uns quants 
amics lletraferits organitzen una 
trobada d’escriptors al Pirineu, i 
en aquella ocasió m’hi havia con-
vidat. 
 Com l’albatros de Baudelaire, 
els escriptors no són gaire hàbils 
quan tresquen pels corriols de 
muntanya... tret d’Isidor Cònsul, 
que es trobava en el seu element. 
Després d’il·lustrar-nos sobre la 
botànica del rodal, ens va aconse-
llar que tastéssim les cireres d’ar-
boç que hi havia a la vora del ca-
mí, i que fins aquell moment ni 
tan sols havíem vist.
 Arrelat a la terra, va titular el 
seu llibre més personal Tractat de 
geografia. La passió per la munta-
nya és el que tenen en comú la se-
va devoció per Jacint Verdaguer 
i l’aposta editorial per Pep Coll i 
per Les veus del Pamano de Jaume 
Cabré. 
 La seva barba salpebrada no 
era la de l’intel·lectual llepafils, si-
nó la de l’exiliat que enyora l’om-
bra de la serra. H
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