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_editorial

L’aventura va començar fa anys. Els inicis sempre són tímids, insegurs, 
però com qui no gosa molestar, a poc a poc, Rels es va anar afermant. La 
seva actitud i un discurs propi la identifiquen. La història, la cultura en 
un sentit ampli, la llengua i la literatura catalanes, i la pàtria han estat 
els elements conformadors dels seus objectius i definidors dels seus 
resultats. Sí, a poc a poc ho hem anat entenent.

El camí no ha estat planer. Tot costa, i Rels, entre altres coses, és una 
història d’esforços i de persistència, de fer de manera discreta, lenta, 
pausada, però ferma. Al final sobreviu allò que es fa amb amor i prou 
convenciment, sense buscar res més a canvi, només el plaer de l’obra ben 
feta, almenys èticament parlant. 

Però el temps passa ràpid i ara, massa d’imprevist, a contracor, ens toca 
escriure aquestes ratlles. Mai no les hauríem volgut imaginar d’aquesta 
manera, però la vida dicta i la mort segella. El novembre del 2009 ens va 
deixar el seu director, Adrià Chavarria. Ell n’havia estat l’ànima. Aquest 
número és un dels seus darrers projectes i el nostre homenatge és fer-lo 
realitat.

Dediquem un monogràfic a l’escriptor Joan Sales, de qui Adrià va llegir, 
amb apassionament, tant les Cartes a Màrius Torres com la novel·la 
Incerta glòria, i amb qui compartia el projecte nacional i cultural que 
proposava. Josep-Vicent Garcia signa els tres primers articles. En el 
primer, reconstrueix la relació de Sales amb Ferran de Pol, junt amb el 
qual va dirigir la revista Quaderns de l’exili a Mèxic. En els altres dos, fa 
una aproximació bibliogràfica a l’obra de Sales i transcriu  quatre cartes 
de l’escriptor a Ferran de Pol. Ambdós treballs són únics per la seva 
exclusivitat i novetat. Finalment, recuperem un article de Montserrat 
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Bacardí sobre les cartes de Joan Sales a Màrius Torres, aparegut a la 
revista Serra d’Or, i una ressenya del mateix llibre, escrita per Adrià a La 
Vanguardia. Com fèiem en la darrera editorial, agraïm amb molt d’afecte 
i gratitud la feina de coordinació que ha fet Josep-Vicent Garcia, per 
acomplir l’encàrrec, i per fer-nos sentir que València és aquí a la vora. 

Remor de veus és un petit llibre de poemes d'Adrià, apregut en edició 
d'autor el juny del 2008. Ara hem volgut reeditar-lo acompanyat d’uns 
darrers sons inèdits. L’amiga Teresa Bertran (Teresa d'Arenys) els ha 
revisat amb sensibilitat i cura, i el pintor Enric Maass hi ha posat de nou 
les il·lustracions. Gràcies a tots dos per mantenir oberts els darrers rials 
del Maresme.

Res més, Rels s’atura aquí. Potser era el seu destí. Les paraules que 
tancaven l’editorial del número cinc són adequades també ara. A tots 
aquells que, de manera desinteressada, pel bé de la nostra cultura i de 
la interrelació i el diàleg amb els altres, han volgut confiar la publicació 
dels seus treballs a la nostra revista, només els hi podem donar moltes 
gràcies; sense ells aquesta publicació no hauria tingut sentit.

Amic Xènius, fins aviat. 


