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D’aquests dos premis, instituits per la fundació que porta també el nom de Jaume I, 
enguany el que correspon a entitats ha estat atorgat a l’Obra Cultural Balear i a 
Josep M. de Casacuberta el que correspon a una persona individual.
Recentment, al número de maig, «Serra d'Or» publicava un article de Xavier Febrés 
sobre l'Obra Cultural Balear.
En pàgines ja més velles de la nostra revista també trobem, sobre Josep M. de Casacu-
berta i la seva obra, articles de Josep Massot i Muntaner (maig 1971), Giuseppe Sansone 
(maig 1971) i Albert Manent (desembre 1974). Ara publiquem, fragmentàriament, el 
parlament que, a l'acte de proclamació dels premis, féu Joaquim Maluquer i Sostres, 
membre del jurat.

Josep M. de Casacuberta 
(foto: Barceló).

La trajectòria d’en Josep M. de Casacuberta 
i Roger pot resumir-se com una síntesi excep-
cionalment ben reeixida de la vida i l’obra, que 
en el seu cas esdevenen indestriables.

Va néixer a Barcelona el 4 d’octubre de 1897, 
primogènit d’entre set germans. La mare pro-
cedia d’una família de naviliers originària de 
Palamós, que comerciava amb les colònies an-
tillanes. Això explica que la mare hagués nas-
cut a Puerto Rico i que parlés castellà. Pot 
semblar paradoxal, però el castellà resulta és-
ser la llengua materna d’una figura que és la 
quinta essència de la catalanitat!

El pare, Francesc Casacuberta, fill d’Arenys de 
Mar, associat al negoci del sogre, va reorien- 
tant les activitats comercials cap al suro, quan 
després del 1898 va decaure el comerç amb 
les Antilles. Aquest canvi d’orientació duu la 
família a residir un any a Hamburg, on el futur 
editor —que té tres o quatre anys— aprèn 
l’alemany que pertoca a un infant de la seva 
edat.

La catalanització, però, es produeix per una via 
insospitada. El pare es retira aviat dels afers 
i dedica els seus lleures a pintar paisatges. 
Amb aquest motiu la família fa llargues estades 
a Arenys de Mar, Tossa, Rupit, Olot, Berga... 
Així el noiet es vincula a la terra, ajudat per 
la influència que li aporta la freqüentació de 
les escoles de caputxins d’Arenys i d’Oiot.

Per complaure el pare estudia Dret i es llicen-
cia a dinou anys! Simultàniament cursa Filo-
sofia i Lletres, ja que el seu interès s’aboca 
a la lingüística romànica.

L’any 1921 amplia estudis a Montpeller i, alhora, 
és lector de castellà en aquella Universitat. 
Després segueix a Zuric les lliçons del famós 
filòleg Jakob Jud.

Del 1923 al 1925 exerceix de professor auxiliar 
a la Universitat de Barcelona. I Pompeu Fabra 
—amb qui l’unirà una pregona amistat— l’incor-
pora a les tasques filològiques que desplega 
l’Institut d’Estudis Catalans.

Mostra de les possibilitats científiques d’en 
Casacuberta és el seu estudi sobre els parlars 
de l’Alt Aragó, plenament vigent avui dia.

La carrera i, fins i tot, la vida d’en Josep M. 
de Casacuberta experimentaran un gir decisiu 
quan l’any 1924 inicia l’Editorial Barcino publi-
cant Lo somni de Bernat Metge a la que serà 
famosa col·lecció «Els Nostres Clàssics».

L’objectiu no és, òbviament, comercial. Es tracta 
de posar a l’abast del públic lector uns textos 

entenedors i a preu assequible, que exposin els 
aspectes essencials del nostre àmbit cultural.

Pompeu Fabra li presta el seu suport i pocs 
mesos més tard s’estrenarà la «Col·lecció Popu-
lar Barcino» amb la seva Ortografia, els drets 
d’autor de la qual cedeix a l’Editorial.

El posterior desplegament de Barcino palesa 
un veritable projecte nacional i cultural. En 
Josep M. de Casacuberta es constitueix —per 
dir-ho així— en un veritable Departament de 
Cultura.

La intenció de l’editor és prou evident. Amb 
«Els Nostres Clàssics» —que han atès els 
114 títols— emprèn la recuperació de la nostra 
gran literatura medieval, la lectura de la qual 
ha facilitat.

La «Popular», amb els seus 232 títols, és l’ins-
trument de divulgació per excel·lència.

L’«Enciclopèdia Catalunya», que ateny els 39 tí-
tols, es defineix com a «biblioteca per a l’es- 
tudi de Catalunya, València I les Balears en 
tots els aspectes», palesant així una visió àm-
plia de la nostra comunitat nacional.
La col·lecció «Tramuntana» —25 títols— és un 
suport intel·lectual i moral a la Catalunya con-
tinental.
La «Biblioteca Algueresa» —5 títols— acom-
pleix la mateixa funció que la «Tramuntana» 
però referida als catalanoparlants de Sardenya.

La Barcino té, però, moltes altres col·leccions. 
Citem-ne la «Sant Jordi», de tema religiós, amb 
30 títols. «Clàssics del món», amb 14 títols, 
interrompuda abans de la guerra civil. «Publi-
cacions de La Revista», amb 32 títols, de caire 
literari. La «Biblioteca Verdagueriana» —12 tí-
tols—, a la qual tan afecte és en Josep M. de 
Casacuberta.

I com s’ha fet aquesta obra editorial? Aquí 
entrem en els aspectes més admirables, huma-
nament, d’en Josep M. de Casacuberta. Pot 
dir-se sense cap mena d’exageració que, l’Edi-
torial, l’han constituïda ell i la seva extraordi-
nària muller, traspassada no fa gaire. En Jo-
sep M. de Casacuberta ha exercit al llarg de 
cinquanta-cinc anys totes les feines que cal 
fer en una editorial. Des de concebre un llibre, 
trobar l’autor adient, ajudar-lo a cercar mate-
rials i reescriure-li —si cal— el text, fins a 
comprar el paper, contractar la impremta, cor-
regir les proves —dues galerades i dues com- 
paginades com a mínim—, tenir cura de la dis-
tribució, dur la comptabilitat, vetllar el fons 
editorial, escriure la correspondència, etc. 

Dolors Hostalrich de Casacuberta va fer costat 
ai seu marit, col·laborant a la preparació dels 
llibres, però sobretot va ésser important el seu 
suport moral.

Durant els anys 1939-1946, en què va estar 
prohibit editar en català, en Josep M. de Ca-
sacuberta va poder treballar en l’obra pròpia: 
l’epistolari de Jacint Verdaguer; l’estudi sobre 
el primer diari aparegut en la nostra llengua, 
«Lo vertader català», i aplegant materials per a 
l’estudi de l’evolució de la consciència nacio-
nal i de les relacions entre Catalunya, el Ros-
selló, València i les Illes fins al 1880.

Els anys cinquanta, quan vaig conèixer el guar-
donat, a l’Editorial situada al vell pis del carrer 
de la Portaferrissa, hi treballava tot sol, àdhuc 
fent-hi les feines de camàlic. Només tenia com 
a auxiliar, a part de la muller, una mecanógrafa 
que treballava al seu domicili i el repartidor de 
llibres de tota la vida.

Per a concloure, assagem de resumir tot el que 
devem a Josep M. de Casacuberta.

La seva obra s’ha realitzat sota el signe del 
sacrifici. Ha renunciat a una carrera acadèmica 
que s’augurava molt remarcable. Ha prescindit, 
sostingut per una muller exemplar, del ben-
estar material. I el deseiximent més difícil: ha 
anul·lat la seva personalitat en deixar de banda 
la producció intel·lectual pròpia en benefici del 
perfeccionament i la divulgació de l’aliena.

El seu mestratge sobre el país, exercit a l’om-
bra però amb l’efectivitat que representen els 
centenars de milers de volums publicats aquests 
darrers cinquanta-cinc anys. I, també, l’orienta- 
ció i la formació que ha proporcionat a tants 
d’escriptors novells, que ha projectat al terreny 
de la producció científica i literària.

Finalment, el seu exemple cívic de treball ben 
fet, silenciós, sense el menor afany de protago- 
nisme i exempt d’ambicions i d’enveges.

Si en Josep M. de Casacuberta fos present 
negaria tots els mèrits que li atribuïm. Fa pocs 
dies confessava que ja havia tingut bona pagn 
tot dient-me que «amb la meva muller i I edi-
torial he passat una vida admirable».

Però nosaltres tenim molt clar que sense e 
reconeixement públic del deute que tots tenim 
contret amb aquest home que com més vol en- 
xiquir-se més gran es fa, cauríem en el me 
imperdonable dels desagraïments.
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