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 1. Per bé que a casa nostra la Caja Castilla La Mancha 

(CCM) ha estat l’única intervinguda, als EUA, fins 
a dia d’avui (inicis de novembre de 2009) ja han 
fet fallida 115 bancs, lluny encara dels 534 que ho 
van fer l’any 1989. Seguint el text de Cabana, en el 
cas espanyol i per al període 1978-1994, 62 bancs 
van ser intervinguts pel Banc d’Espanya.

  2. Novament aquí l’establiment de paral·lelismes his-
tòrics és interessant. Resulta particularment relle-
vant la comparació de les conductes dels gestors 
d’aquests fons amb els seus equivalents de l’any 
1929, els anomenats trusts d’inversió (vegeu el lli-
bre de Galbraith El crack del 29 (2008)). La falsa 
sapiència d’aquests autoanomenats experts, com 
han demostrat les dues crisis, no sempre està a 
l’altura de les expectatives aixecades.

  3.  No és casualitat que a la classificació de respon-
sables d’aquesta crisi duta a terme per la revista 
Time a inicis del 2009 aparegués Alan Greenspan, 
expresident de la Reserva Federal durant bona 
part del mandat del president George W. Bush, 
en el número 17 d’una llista de 100.

  4. Thomas I. Palley (2007): «Financialization: What It 
Is and Why It Matters». Working Paper 525. The 
Levy Economics Institute and Economics for De-
mocratic and Open Societies. Washington, D.C.

  5. Malgrat la coincidència del sentit, aquestes són pa-
raules meves, no pas de l’autor.

Editar i escriure
en temps difícils

Vicent Olmos

Mercè Rodoreda–Joan Sales: 
Cartes completes (1960-1983)
Edició a cura de Montserrat Casals
«La cara fosca de les lletres/2»
1.114 pp., 2008, Barcelona, Club Editor

Fa uns anys que Maria Bohigas, una de 
les nétes de l’editor Joan Sales, ha reprès el 
Club Editor, l’editorial que havien fundat 
el seu avi i Xavier Benguerel en tornar de 
l’exili el 1948. El Club passà a les exclusi-
ves mans de Sales el 1966, quan Benguerel 
li va vendre la seua part, i feia anys –gai-
rebé des de la mort de Sales el 1983– que 
havia estat hivernant. En realitat, els dar-
rers anys el segell de Sales havia estat lligat 
d’una manera o d’una altra a Columna, 
propietat de Planeta des del 1999. Ma-
ria Bohigas, en pocs anys –associada amb 
Josep Cots, d’Edicions 1984–, ha demos-
trat que té tremp d’editora. Ha posat en 
circulació títols d’una gran qualitat i n’ha 
recuperat d’altres ben vigents a hores d’ara 
–tots els que ha pogut– de l’etapa de Joan 
Sales, entre els quals les novel·les de Mercè 
Rodoreda –El carrer de les camèlies, Jardí 
vora el mar, Mirall trencat, La mort i la 
primavera, La plaça del diamant i Quanta, 
quanta guerra– o les Cartes a Màrius Tor-
res seguides de Viatges d’un moribund (686 
pp.), de què és autor Joan Sales i amb què 
va inaugurar la col·lecció.
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El lector es troba a les mans un llibre 

molt ben editat de 1.114 pàgines que con-
té les 567 cartes que l’editora (Maria Bo-
higas) i la curadora (Montserrat Casals) 
han pogut trobar als arxius de Joan Sales 
i de Mercè Rodoreda, aquest darrer servat 
a l’Institut d’Estudis Catalans, al qual l’es-
criptora va deixar el seu llegat. Val a dir 
que la major part de les cartes són de Sa-
les, les que va rebre Rodoreda, de vegades 
per duplicat, als seus diversos domicilis de 
Ginebra, París, Barcelona o Romanyà de 
la Selva. De l’escriptora n’hi ha menys per-
què l’editor generalment no guardava les 
que rebia. En tinc bona constància perquè 
estic editant les de Joan Sales i Joan Fus-
ter, i passa el mateix o pitjor encara. Sales 
responia les que li arribaven i, literalment, 
les estripava i les llançava a la paperera. 
L’editor –un grafòman impenitent– n’es-
crivia més que no pas ella. Així, a totes les 
de la novel·lista, o gairebé a totes, se’ls pot 
trobar la resposta de l’editor, cosa que no 
passa a l’inrevés. Siga com siga, amb les 
editades, que com deia no en són poques, 
resulta bastant sen zill de resseguir el diàleg 
entre tots dos corresponsals al llarg dels 
vint-i-tres anys que va durar el seu inter-
canvi epistolar (1960-1983).

L’any 1960, quan s’inicia la correspon-
dència amb una carta de l’editor a Mercè 
Rodoreda, el franquisme havia fet estralls 
en la cultura catalana i no diguem en la 
pro ducció editorial en català. Tots dos pro - 
tagonistes se’n queixaran al llarg dels anys 
de «conversa», d’aquest fet indiscutible. El 
motiu d’aquesta primera epístola de l’edi-
tor era el seu interès «amb vistes a la possi-
ble publicació dins la col·lecció del ‘Club 
dels Novel·listes’ (...) de la Colometa» (car-
ta 1), de la qual li havien parlat Joan Fus-
ter i Joan Triadú –especialment el valen-

cià–, que havien estat membres del jurat 
del premi Sant Jordi. És així com s’inicia 
una llarga relació que durarà fins al 1983, 
any en què moriran tots dos, primer ella a 
l’abril i després ell pel novembre.

Estem davant d’un dels grans editors 
ca talans i d’una de les grans escriptores en 
català, potser la més venuda i, sens dubte, 
la més traduïda, almenys en el moment de 
la seua mort (catorze edicions estrangeres, 
si no m’he descomptat). I malgrat això, 
tots dos menys reconeguts del que ho hau-
rien d’haver estat... si més no durant molts 
anys. Ella no ho fou fins als darrers temps 
de la seua vida, quan va rebre el Premi 
d’Ho nor de les Lletres Catalanes el 1980, 
i ell ha hagut d’esperar anys després de 
mort per començar a ser reconegut com el 
gran editor que fou. Van ser anys difícils, 
van lluitar per posar la literatura catalana 
a l’alçada de qualsevol literatura «normal», 
important, i ho van aconseguir. Vet aquí 
el seu mèrit, intentar-ho en cos i ànima 
en temps tan difícils, després de la guerra, 
en plena dictadura, durant la difícil Tran-
sició, i aconseguir-ho... Com deia, a Ro-
doreda no li arribaren els reconeixements, 
diguem-ne oficials, fins als darrers anys, 
però com sempre li deia Sales, el públic 
ha via estat el seu gran premi. La prova, la  
im mensa quantitat d’exemplars venuts 
dels seus llibres, especialment, no cal dir-
ho, de La plaça del diamant, però no sols.

No és ara el moment de recrear les bio-
grafies dels dos personatges –per cert, la 
de Sales resta per fer i ens caldria–, però el 
lector té la sensació que llegeix –si més no 
una part– ambdues biografies. I la té per-
què, si bé el fil conductor de les epístoles 
creuades són les obres de l’escriptora, els 
llibres de l’editor, les edicions, els tiratges, 
les liquidacions, les vendes, la manca de 
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paper i el que costava trobar-ne perquè 
s’havia de fer una fabricació per cada com-
pra, les discussions lingüístiques en el mo-
ment de l’edició i de les correccions, les tra-
duccions, els traductors i les negocia cions 
per la venda dels drets a diversos idiomes, 
la censura, la publicitat, les cobertes, les 
impremtes i els tipògrafs, o els percentat-
ges a liquidar pels drets d’autor, coses totes 
elles de la màxima prioritat entre autora 
i editor, també per meten introduir-se, no 
només en el món de la indústria editorial 
catalana –i en part de l’espanyola–, sinó, 
amb més o menys calat, en les vides per-
sonals, les famílies respectives –trencada la 
d’ella i més «normal» la d’ell–, l’exili, l’am-
bient irrespirable del franquisme, culpable 
del retard intel·lectual, els canvis de la fi 
del règim, la Transició política després de 
la mort del dictador i de la voladura del 
règim representada per la del cotxe literal-
ment encalat de l’almirall Carrero Blanco, 
amb ell a dintre, quan es dirigia, com tots 
els matins a primera hora, a escoltar missa.

Potser a primera vista, si es fa una lec-
tura «superficial», pot fer l’efecte que es 
tracta només de correspondència funcio-
nal, i en certa manera repetitiva, sobre les 
qüestions més epidèrmiques, més crema-
tístiques, relacionades amb les edicions i, 
sobretot, amb els guanys que proporcio-
nen a l’autora, una qüestió que sistemàti-
cament la preocupa, és veritat, tot i que de 
vegades ho sembla més Sales de tenir-la al 
corrent de les edicions, les vendes i les li-
quidacions, així com de pagar-li les quan-
titats liquidades. Res més lluny de la rea-
litat que aquesta visió «de vol rasant»: ella 
és una escriptora capficada a fer una obra 
important, que creu en allò que escriu i 
que treballa les seues novel·les fins a la sa-
cietat, per a qui «en català es pot escriure 

(...) per un cert esperit de revolta!» (66); ell 
és un editor de raça que té clar per què edi-
ta, què i com vol editar, a quin públic es 
vol adreçar, quin paper juga o ha de jugar 
la literatura en la consolidació del català, 
en la catalanització –o si voleu la recatala-
nització– dels lectors catalans, així com la 
seua importància per a la cultura catalana 
i per al redreçament de Catalunya. No de-
bades, quan el 1974 Rafael Borràs inten-
ta comprar El Club per compte de Lara, 
Sales li escriu a Rodoreda: «El Club no és 
un negoci; és una manera –una de possi-
ble– de combatre per Catalunya; plegar-lo 
seria una bona covardia» (329). No volia 
vendre la seua editorial a Lara, sinó en tot 
cas «a algun català de tota confiança de qui 
pogués estar segur que ho continuarà amb 
el mateix esperit. I jo puc ser un cul d’olla, 
però un covard no ho sóc» (430). I tots 
dos es mostren dolguts i tristos –en molts 
casos depressius i tot– per la misèria moral 
i cultural en què s’ha submergit el país, de 
la qual no es veuran alliberats ni amb la 
mort de Franco, ni amb l’arribada de la de - 
mocràcia. El franquisme, certament, no ha  
passat debades i no veuen que el país es re-
cupere. Surt l’Avui, però no és més que un 
diari lamentable, «una cretinada», diu Sa-
les, «és que ho vam somiar, que en aquest 
país hi havia una Veu de Catalunya, una 
Publicitat, un Matí, un Mirador?)» (401).

Quan Sales comença l’edició de La 
plaça del diamant, apareixen els primers 
malentesos sobre el model lingüístic a em-
prar, tot i que, contràriament al que s’ha 
dit potser massa vegades, la sang mai no 
arribarà al riu: «l’editor proposa i l’autora 
disposa», diu Sales insistentment cada ve-
gada que fa o proposa canvis. Certament, 
Sales és un editor «intervencionista», com 
el qualifica Montserrat Casals. I quin edi-
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tor, quin bon editor no ho és? N’hi ha 
algun que publica tot el que li arriba tal 
com raja? Discuteix amb l’autora i li can-
via paraules o expressions que ell consi-
dera poc adequades als temps que corren 
i ella s’enfada, li exigeix que respecte els 
seus mots, el seu estil. Al principi, fins i 
tot Armand Obiols, company de l’escrip-
tora, intervé a favor de l’editor. He escol-
tat moltes vegades que Sales imposava els 
seus criteris i no és això el que es desprèn 
de les cartes. Hi ha un moment d’inflexió 
en la posició de Rodoreda que, de sobte, 
descobreix el Sales escriptor: «Acabo de 
llegir Incerta glòria. És una novel·la que 
s’ha de llegir, almenys, dues vegades. La 
primera lectura ha equivalgut, i potser 
ho dic d’una manera massa gràfica ‘a un 
cop de puny al ventre’. És una senyora 
novel·la: plena, brillant, rica a més no po-
der. Tan diferent de la literatura trista i 
falsa que es fa a casa nostra... Encara no 
m’he refet d’aquesta lectura. Les descrip-
cions de paisatges, moltes són impressi-
onants, d’altres inefables, totes tan vives 
que sembla que no pugui ésser» (82). A 
partir d’aquest moment, excepte en casos 
puntuals, Rodoreda està d’acord amb les 
correccions i les propostes de Sales, si bé 
també és veritat que, a mesura que passa 
el temps, Sales insisteix menys en els can-
vis proposats. De fet, el seu model de llen-
gua rebutjava aquell model «pergolosa-
ment floralesc» que segons ell, i tenia una 
bona part de raó, reivindicava la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
coincidint en això amb Gabriel Ferrater, 
que a la fi dels anys seixanta ja va fer sonar 
l’alarma universitària sobre la desorienta-
ció que això provocava en el públic, com 
diu molt encertadament la curadora de la 
correspondència.

Aquesta idea de Sales sobre la llengua 
tenia a veure amb la seua «obsessió» per la 
cerca de lectors en català. Segons ell, calia 
«buscar lectors per als novel·listes catalans, 
perquè sense lectors no hi ha novel·lística 
possible» (7), i això implicava un model 
lingüístic modern i que s’aproximés tant 
com fos possible a la parla. «La Colometa 
–deia– no era membre de la secció Filo-
lògica de l’Institut d’Estudis Catalans ni 
molt menys de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres, de manera que el discurs acadèmic 
no era el seu fort» (7). En alguns casos 
l’encerta i en altres no, però és evident que 
el mou l’interès per fer una literatura lle-
gidora per a la majoria del possible públic 
lector. Així, entre altres, proposa «viuda» 
per «vídua», «enterro» per «enterrament», 
«acera» per «vorera», «cuarto» o «dormito-
ri» per «cambra», o troba que «enguany» 
és un arcaisme propi de Ramon Llull o de 
Joanot Martorell, sense adonar-se que, per 
exemple, al País Valencià és una paraula 
d’ús freqüent i normal, o almenys ho era 
als anys seixanta i setanta. Siga com siga, 
mai no imposa les seues propostes a l’es-
criptora que, en la majoria dels casos, les 
accepta, i en alguns altres, és veritat, s’hi 
nega en redó. I reflexiona sobre el que ell 
entén per «català literari», com ho fa repe-
tidament en la seua correspondència amb 
Joan Fuster qui, en una carta que li escriu 
el 25 de juliol del 1961, li argumenta que 
cal tenir un model clar. Li diu Fuster: «he 
passat per massa jurats literaris i he vist 
massa originals manuscrits, per no saber 
quin número de sabata calcen [els escrip-
tors]: la quantitat de textos directes que 
he vist m’han convençut que la institució 
del ‘corrector’ és realment una institució 
benèfica. (…) I el mal és que la ‘llengua 
literària’ la fan els escriptors. No hi ha un 
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català parlat. N’hi ha molts. Massa. Si dis - 
po séssim d’una escola, aquesta diversitat  
tindria un punt de coincidència que ate-
nuaria el perill. Però l’escola no hi és» (car- 
ta conservada a l’Arxiu de Joan Fuster, re-
produïda a la nota 19 de l’any 1961).

Un altre tema que es pot resseguir al fil 
de la lectura són els problemes editorials, 
especialment del llibre en català. La infla-
ció fa que pugen els preus de les matèries 
primeres, sobretot del paper, així com dels 
sous dels qui participen en la cadena de fa-
bricació dels llibres. Durant la Transició les 
vagues es fan habituals i això crea proble-
mes a Sales, que hi està absolutament en 
contra. Com li’n crea, i molts, la suspensió 
de pagaments de la distribuïdora ifac, as-
sociada d’Edicions 62. Però Sales se’n surt, 
i se’n surt fonamentalment gràcies als lli-
bres de Mercè Rodoreda, i especialment a 
La plaça del diamant, del qual arribarà a 
fer trenta-dues edicions i a imprimir gai-
rebé 225.000 exemplars. El Club comp-
tava amb un coixí important que eren els 
seus aproximadament 1.500 subscriptors, 
i en molts títols arribava a superar la fa-
bulosa xifra –aleshores i ara– de 10.000 
exemplars, però si ens parem en les xifres 
de venda dels llibres de Mercè Rodoreda 
el resultat és fantàstic. Si La plaça del dia-
mant va arribar a la 26a edició, El carrer de 
les camèlies arribà a la 14a, Jardí vora el mar 
i Mirall trencat a la 6a i Quanta, quanta 
guerra a la 3a. A més, arran de la Transició 
i la institució de la Generalitat, les esco-
les i els instituts recomanen el llibre i Sa-
les fa algunes operacions importants amb 
El Círculo de Lectores o algunes caixes 
d’estalvi, que fan grans tirades. El negoci 
és redó i permet a Sales superar el sotrac 
de les 600.000 pessetes que li va quedar a 
deure Edicions 62 i que no cobrarà mai.

Sales va partir-se la cara pels llibres de 
Mercè Rodoreda i ella ho sabia. Sabia que 
si no hagués estat per ell, «la Colometa» 
no hauria assolit les vendes que va asso-
lir, ni s’hauria traduït a tantes llengües. És 
ben probable que, sense Sales, Rodoreda 
no hagués trobat l’èxit que va trobar, però 
també és ben probable que, sense Rodore-
da, l’editor no hagués construït l’editorial 
que va construir, ni hagués venut mai els 
llibres que va vendre. És la història de la 
simbiosi d’interessos entre autora i editor 
i de com es fan l’un i l’altre. Com creixen  
literàriament una i professionalment l’al-
tre. Sales fa esforços pel llibre que va marcar  
la seua editorial i, de fet, els darrers anys, 
quan reprèn la feina com a corrector de la 
Diputació de Barcelona, que havia perdut 
amb la guerra, redueix l’edició de títols, es - 
pecialment de traduccions, i es replega fona - 
mentalment als llibres de Mercè Rodoreda.

I els dos malden pel Sant Jordi, pel Pru - 
denci Bertrana –aleshores Immortal Ciu-
tat de Girona–, pel Joanot Martorell o pel 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 
que no arriben. I això, tot i que les vendes 
rutllen i intenten que no els afecte, no els 
deixa indiferents, més quan el van donant 
a autors molt menys llegits i molt menys 
traduïts que no pas Mercè Rodoreda. Ella, 
el 1981, el dia que finalment recull el pre-
mi que havia rebut l’any anterior, a la seu 
d’Òmnium Cultural, fa un reconeixement 
–ben merescut des del meu punt de vista– 
al seu «amic i editor», del qual diu que, 
«vencent dificultats i resolent problemes 
de tota mena, inherents a la tasca d’editor 
en català, ha fet possible que Colometes, 
Cecílies i Tereses Valldaures sortissin a la 
llum del carrer» (nota 9 de l’any 1981). 
Abans que no ella, l’havien rebut Jordi Ru-
bió (1969), Joan Oliver (1970), Francesc 
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de Borja Moll (1971), Salvador Espriu 
(1972), J. V. Foix (1973), Manuel Sanchis 
Guarner (1974), Joan Fuster (1975), Pau 
Vila (1976), Miquel Tarradell (1977), Vi-
cent Andrés Estellés (1978) i Manuel de 
Pedrolo (1979), alguns de molta menys 
qua litat que no pas ella, i sobretot bastant 
menys llegits, i d’altres clarament amb una 
intencionalitat més política que no pas li-
terària.

Certament, l’espai d’una ressenya no 
dóna per esplaiar-se en tota la informació 
que ofereix la correspondència entre Mer-
cè Rodoreda i Joan Sales. I la intenciona-
litat d’una ressenya és fer entrar ganes al 
possible lector de llegir el llibre o treure-li 
del cap que ho faça. En aquest cas, el llibre 
mereix una lectura atenta, que permet pa-
rar esment en les qüestions que he apuntat 
sumàriament, però també en altres, com 
ara el patiment de la guerra, l’exili i la llui-
ta per recuperar un país que s’havia perdut 
i que el franquisme no deixava que es re-
cuperés. O veure l’ambient que va viure 
Catalunya durant el franquisme i quan 
el règim va tocar fi i els dos protagonistes 
van trobar que no es podrien atènyer les 
possibilitats de recuperació en què havien 
pensat anys enrere i que, d’una manera o 
d’una altra havien marcat el seu nord.

La història s’acaba el 1983, any en què 
moren els dos protagonistes d’aquesta cor-
respondència. La història de les novel·les 
de Mercè Rodoreda, de «la Colometa», i  
del Club Editor fundat per Joan Sales se-
gueix ben viva. En té compte Maria Bo-
higas, que si ha estat capaç d’oferir-nos 
aquesta magnífica edició, continuarà sor-
prenent-nos per molts anys. 

Col·lecció Assaig

9. Literatura, món, literatures
 Joan F. Mira

10. La ment captiva
 Czeslaw Milosz

11. Els noms de la història
 JaCques ranCière

12. Identitat
 zygMunt BauMan

13. Viure per viure
 Joan Fuster

14. Espanya inacabada
 Joan roMero

15. Comprendre el món
 Joan reglà

16. Els ussos del passat.
 Història, memòria, política

 enzo traverso

17. País complex
 Joaquin azagra, Joan roMero

18. Esbós d’autoanàlisi
 Pierre Bourdieu

19. L’universalisme europeu.
 La retòrica del poder

 iMManuel wallerstein

20. Idees i paraules.
 Una filosofia de la vida quotidiana

 toBies griMaltos

21. Exportar la llibertat.
 El mite que ha fracassat

 luCiano CanFora

22. «No mos fareu catalans».
 Història inacabada del blaverisme

 FranCesC viadel

23. La vida, el temps, el món:
 sis dies de conversa amb Joan F. Mira

 Pere antoni Pons

24. Els mercats assassins. Estudis culturals, 
 mitjans de comunicació i conformisme

 greg Philo, david Miller

25. Ecologia viscuda
 JauMe terradas

26. De l’èxit a la crisi
 Pamflet sobre política valenciana

 Manuel alCaraz


