
davant la represa de Proahistoria i balanc provisional
per Isidor Cónsul

L’emblema, tan noucentista, del veler, amb el regust popular de la xilografía.

El febrer de 1983, Edicions Proa iniciava 
un nou tombant de la seva dilatada historia. 
L’editor i mecenes Joan B. Cendrós, propie- 
tari de Proa i Aymá, transfería a la Funda- 
ció Enciclopedia Catalana quatre collec- 
cions de literatura, dues de Ies quals, 
«A tot vent» de novella i «Óssa Menor» 
de poesía, amb un notable gruix d'história 
a les espatlles, s'han de comptar entre els 
fons editaríais més importants de la lite
ratura catalana contemporánia.
La collecció de poesía «Óssa Menor», fun
dada per Josep Pedreira el 1949, edita, en 
una primera etapa, una cinquantena llarga 
de títols encapqalats per Les canQons 
d'Ariadna del llavors poeta jove Salvador 
Espriu. Des de 1950 convoca el premi de 
poesía «Óssa Menor», substitu'ít peí «Car
ies Riba» a partir de 1959. La collecció fou 
recollida per J. B. Cendrós el 1966, i la in
corpora a Edicions Proa.
L’altre fons editorial que esmentávem, la 
biblioteca «A tot vent», amb una trayecto
ria més complexa, ha esdevingut una de 
les empreses d’edició patriarcals de la nos
tra cultura contemporánia. La seva historia 
depassa els cinquanta anys i ha seguit, 
fil per randa, els sotracs histories del país.

ELS INICIS
Els anys de la Dictadura del general Primo 
de Rivera, malgrat les mesures anticatala
nes que genera, taren el marc d’una intensa 
vida cultural. Proliferaren les publicacions 
i les empreses editaríais. Només cal fer 
memoria, per exemple, del naixement de la 
Fundado Bernat Metge l'any 1923 i la crea- 
ció de l’Editorial Barcino, el 1924, per Jo
sep M. de Casacuberta. El mateix any, An- 
toni López Llausás, Manuel Borras de Qua- 
dras i Josep M. Cruzet endegaven la Lli- 
breria Catalónia, un complex que era també 
editorial i distribuidora. El 1925 sorgien 
La Mirada i Edicions Diana. La Dictadura, 
dones, recollint les paraules d'Albert Ma- 
nent, «malgrat les través a la llengua i a

Una foto deis primers temps: Puig i Ferreter i Andreu Nin al despatx de l’editorial.

algunes publicacions, fou una época florent 
i pródiga per a la nostra cultura».1

En aquest marc dinámic i creatiu, a desgrat 
de la repressió, a Badalona, el 1928, nas- 
qué Edicions Proa fundada per Marcellí An- 
tich i Josep Queralt. Albert Manent els de- 
fineix com a «lletraferits amb vocació pe
dagógica», amb ganes de posar la cultura 
a l'abast popular i «militants d’un catala- 
nisme de pedra picada». La trayectoria pe
dagógica de M. Antich és notoria. Profes- 
sor de ¡'Escola del Treball, don fou desti- 
tui't el 1924, organitzá llavors a Badalona 
una escola catalana i tingué cura, també, 
del jovent que ja treballava. En aquests 
anys conegué Josep Queralt i h¡ féu amis- 

1. Albert Manent, «Antecedents i historia d’una 
aventura cultural, "Edicions Proa”», dins Escrip- 
tors i editors del nou-cents, Curial, Edicions cata
lanes, Barcelona, 1984. He seguit básicament aquest 
treball per redactar l’esborrany historie.

tat. Havia organitzat una biblioteca circu- 
lant iniciada amb els seus propis Ilibres, 
pero li mancaven edicions en catalá de 
peces fonamentals de la literatura. «No po
día donar —escriu Antich— Balzac, Tolstoi, 
Dostoievski, Stendhal (...), que em dema- 
naven i jo creía necessaris per a fer cultu
ra.» 2 Aquesta necessitat didáctica, compar
tida per l’amic Josep Queralt, cristallitzá 
en una singular aventura editorial, Edicions 
Proa, la direcció literária de la qual s’enco- 
maná a Joan Puig i Ferreter. D’entrada 
semblava una empresa casolana, precária, 
difícil, iniciada amb pocs cabals. Joaquim 
Molas, pero, ha remarcat l’encert inicial 
d’una organització mínimament moderna.3 

2. Trec la citació de l’esmentat estudi d’Albert 
Manent.
3. Joaquim Molas, «La cultura catalana i la seva 
estratificació». És l’aportació de J. Molas al cicle 
«Reflexions critiques sobre la cultura catalana», 
Barcelona, 1983.



La nova editorial pretenia divulgar les pe
ces cabdals de la narrativa universal i pa
rar esment, alhora, a la novellística cata
lana del moment, que s’estimulá amb la 
creació del Premi Creixells, l’any 1929. L’a- 
parició de Proa i el seu immediat creixe
ment foren un desllorigador important per 
al debat, suscitat anys enrera peí Noucen- 
tisme, a l'entorn de la manca de novella. 
La «por a la novella», per dir-ho amb el 
nom d’un conegut article de Josep M. de 
Sagarra de 1925, s'esvai'a deu anys més 
tard quan la biblioteca «A tot vent», per 
exemple, era ja un ampli repertori de més 
de vuitanta títols. Un catáleg que, tot in- 
troduint la novella realista del XIX, dona 
a conéixer la narrativa contemporánia més 
avanzada i «publica sense escrúpols una 
quantitat ingent d'autors catalans, amb pre
ferencia els més joves o els més ajustats 
ais gustos de la casa».4

DE L'EXILI A LA RESISTENCIA

L’acabament de la guerra civil imposá el 
bandejament deis homes i de l'empresa. 
Les dificultáis i la precarietat de l'exili 
marcaren un silenci editorial de dotze anys, 
fins que el 1951 J. Queralt llangá des de 
Franga la segona etapa de Proa. Era una 
represa voluntariosa i amb un excés d’opti- 
misme. El gruix de í'activitat editorial s’es- 
mercá en la voluminosa obra de Puig i 
Ferreter, El pelegrí apassionat. La biblio
teca «A tot vent» incorpora alguns títols 
nous i el seu catáleg havia arribat al nú
mero noranta-nou quan, l’any 1964, Edicions 
Proa entra en un nou tombant de la seva 
historia.
L'inici deis anys seixanta tenyí la férria 
dictadura franquista amb un toe lleuger de 
liberalització. En endavant semblava que no 
hi hauria tantes través a les traduccions 
en catalá. Era un bon moment, dones, per 
al retorn de Proa i el rellangament del seu

4. Joaquim Molas, obra citada, págs. 137-138

JoanCarreras, president del Consell Literari de Proa. (Foto:Barceló.)

notable fons editorial. L’any 1964, J. B. Cen
dréis compra a J. Queralt els drets d’Edi- 
cions Proa, i Joan Oliver esdevingué el nou 
director literari. Fou una represa espec
tacular acomboiada per una enorme i des- 
acostumada campanya publicitaria. Proa re- 
presentava —escriu Albert Manent— «el 
retorn d’un mite, la resurrecció d’un Fénix 
cultural que s'entroncava novament amb el 
seu poblé, vexat i vencut, pero en període 
de redrecament». Les aigües, pero, eren 
encara térboles i tempestejades. A desgrat 
de qualque engruna perduda de tolerancia, 
el franquisme enfilava, ferreny, el darrer 
tram de la seva historia i entrebancava 
qualsevol iniciativa cultural catalana. Amb 
tot, la biblioteca «A tot vent» continuava 
oferint al lector catalá una variada i ecléc
tica antología de la millor novella universal. 
I a l’aguait, és ciar, de la narrativa catalana 

de la postguerra. Fins el 1978, «A tot vent» 
havia publicat, comptant les reedicions, 
vuitanta-dos títols, i la coliecció arribava 
al número dos-cents (Evangeli gris de Vi- 
ceng Villatoro) quan, el febrer de 1983, en 
el darrer tombant —fins ara— de la seva 
historia, passava a ser administrada per la 
Fundació Enciclopédia Catalana.

EL DINAMISME D’UNA REPRESA

L’inici d’aquest darrer tombant en la tra- 
jectória de l’editorial s’escau en el marc 
d’un nou ordre polític ja consolidat. Ara 
som a l’eix d’un esforg que tendeix a la 
normalitat. La represa d'Edicions Proa és 
una mostra d’aquest esforg que s’ha mani- 
festat d’una manera contundent en la riua- 
da de publicacions d’aquests darrers anys 
i en el canvi introduít en el Premi Sant 
Jordi de novella, convocat, des de 1982, 
per Ómnium Cultural i Enciclopédia Cata
lana, editat per Proa i amb una dotació que 
ha augmentat fins a un milió i mig de pes
setes. Alhora s’han consolidat el seu pres- 
tigi i la seva dimensió internacional amb 
les traduccions de la novella guardonada 
al francés i al castellá. Altres canvis, me- 
nors, es refereixen al nou format deis Ili
bres, lleugerament engrandits, amb la tapa 
dura i sense sobrecoberta. Arrodoneixen 
la nova presentació de cada Ilibre una fitxa 
biobibliográfica i una ¡Ilustrado original.
Al cap d’uns mesos de rodatge per ajustar 
les peces del nou projecte, arribá la sor
presa —agradabilíssima i intensa— de la 
publicació gairebé conjunta de Narayama 
i el Quartet d’Alexandria. Era, com qui diu, 
la targeta de presentació de la nova etapa, 
que aplegava els criteris de sempre dins 
l’editorial i un nou sentit cosmopolita, més 
enllá deis límits tradicionals de la cultura 
occidental. Narayama, del narrador japonés 
Schichiró Fakazawa, és —no cal posar-ho 
en dubte— una novella molt diferent, amb 
un deix de primitivisme i d'ingenu’ítat. Una 
novella sobria i enérgica que colpeix la 
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nostra sensibilitat occidental. En una comu
nitat d’economia molt precaria, els vells 
són una nosa perqué mengen. Un luxe que 
no s’adiu amb i'estretor duna migrada eco
nomía de subsistencia. Narayama és l’ac- 
ceptació de la mort com un acte important 
i necessari. El ritual de la mort en tota la 
seva grandesa. No és una acceptació resig
nada i/o estoica, sino un acte voluntari, 
una mort dolqa i harmoniosa amb la propia 
consciencia, a la neu del cim del Narayama. 
La novel-la ha esdevingut una de les mos- 
tres més representatives de la narrativa 
japonesa contemporánia i, portada al cine
ma per Shohei Imamura, La balada de Nara
yama guanyá la Gran Palma d'Or al festival 
de Canes de 1983.
El Quartet d’Alexandria no necessita pre
sentado. Senzillament es tracta d’un deis 
monuments narratius de la literatura con
temporánia. Una fita, si més no important, 
en la metamorfosi de la novel-la moderna 
per desempallegar-se deis esquemes narra
tius de la segona meitat del XIX. Durrell 
presenta un exercici d’innovació narrativa 
que cal plantar a la vora deis de Proust, 
Joyce, Faulkner, Huxley i altres. Els quatre 
volums del «Quartet»: Justine, Balthazar, 
Mountolive i Clea ens apropen a una ma- 
teixa historia des d’angles diferents. 
Lawrence Durrell ha creat una novel-la poli
gonal amb unitats complementáries d'enfo- 
cament i d’acció. La novel-la duna historia 
en mutació, on acció i personatges evolu
cionen en girs sorprenents i inesperats. La 
realitat és complexa i multiforme. Tot és 
ambigú i relatiu. Per aixó Durrell basteix 
una novel-la estereoscópica sota l'encís 
d’Alexandria.
Si resseguim el catáleg de novetats fins 
acabar el 1984 trobem, peí que fa a la nar
rativa forastera, una novel-la de Virginia 
Woolf, Al far, i La taronja mecánica d'An
thony Burgess.
Virginia Woolf és un exemple prou ciar de 
la perspicacia d’Edicions Proa en la seva 
primera etapa. Mrs. Dalloway, traduTda per 
C. A. Jordana, fou publicada el 1930 a la 
collecció «Els d'ara» i s’incorporá a «A tot 
vent» el 1970. Al far (1927) és una novella 
de subtileses i intimitats com ja ho era 
Mrs. Dalloway (1925), amb trets autobiográ- 
fics i amb una reflexió lírica i impressio- 
nista sobre els efectes del pas del temps 
damunt les persones i les coses.
L’altra novetat, La taronja mecánica d’An- 
tony Burgess, és la possibilitat d’arribar a 
¡'original duna historia popularitzada l’any 
1972 mercés a la versió fílmica de Stanley 
Kubrick. I com sovint succeeix quan la lite
ratura i el cinema van de bracet, a desgrat 
que Kubrick realitzá un film impecable i 
amb el geni de la propia empremta, la 
lectura de La taronja mecánica allarga i 
recrea aquell primer tast de l’obra que ens 
va arribar amb Kubrick i amb un actor ver
sátil i convincent, a voltes genial, Malcolm 
Mac Dowell.

LES REEDICIONS DE NOVEL LA 
ESTRANGERA
Si passem llista de les reedicions de no- 

vella estrangera caldrá distingir dues pro- 
cedéncies: les que vénen de l’ampli fons 
editorial de Proa i les que han arribat a 
«A tot vent» provinents d’altres colleccions. 
Del fons editorial de Proa hi ha un enfilall 
d’obres clássiques i conegudíssimes que 
deixarem oríes de comentaris per no adar
gar excessivament aquest treball: Les ca
ves del Vaticá d'André Gide, El roig i el 
negre de Sthendal, Eugénie Grandet de Bal- 
zac, Ñus d'escurcons de Mauriac, El vell i 
la mar de Hemingway, Un amor de Swan 
de Proust i La mort a Venécia de Thomas 
Mann. Dues novelles provinents d’altres 
fons editorials hm arribat per enriquir

Ara cada volum de Proa és acompanyat per l’obra d’un artista plástic.Dibuix de Subirachs per al volum Mountolive del Quartet d’Alexandria de Lawrence Durrell.
«A tot vent»: Maria Champdelaine de Louis 
Hemon i El Don de plácides aigües de 
Mikhail Xólokhov. Maria Champdelaine és 
una deliciosa novella canadenca que, tra- 
duída al catalá per Tomás Garcés, es pu
blicó primer en forma de fulletó a «La Pu- 
blicitat» (1923-24), i després fou recollida 
per Editorial Catalana (1925) i Editorial Se
lecta (1952). L’altra novella, El Don de plá
cides aigües, és el primer volum de ¡'ex
tensa tetralogía de Xólokhov, Premi Nobel 
de literatura el 1965. L’epopeia d’un petit 
poblé cosac a la vora del riu Don. Una 
vasta novella épica i una xarxa de perso
natges i de situacions en qué s'interrela- 
cionen accions bélliques, canvis polítics, 
rebellió social, historia i costumisme. Tra
duTda al catalá, la novella s’havia publicat 
l’any 1965 a TEditorial Arimany. La reedició 
de Proa ha tingut l’oportunisme d’un ho- 
menatge, perqué s’ha escunqat només uns 
mesos després del traspás del seu autor 
(21 de febrer de 1984).

LA NOVELLA CATALANA
i EL PROGRAMA DE 1985

La primera convocatoria del Premi Sant 
Jordi de novella sota el nou patronatge va 
promoure una mica de brogit. Davant d'una 
qualitat justa de sostre en les novelles pre- 
sentades, el jurat féu un toe d’atenció pú
blica amb una nota de caire didáctic que 
recordava les característiques del génere. 
A l’hora d’atorgar el guardó, es decanté 
peí risc de premiar la joventut de Toni 
Pasqual i una narració irregular i immadura, 
Christian. A les dues convocatóries més 
recents, pero, Jaume Cabré amb La tera- 
nyina i Olga Xirinacs amb Al meu cap una 
llosa han apuntalat novament un prestigi 
que els darrers anys semblava trontollar. 
Novetat també en aqüestes dues edicions 
és la publicació de les novelles finalistes, 
respectivament, Ailóviu de Llorenq Capellá 
i No passaran de Miquel Ferrá.

La resta de la llista de narrativa catalana 
és composta de reedicions. Dues novelles 
de Josep M. de Sagarra, All i salobre i 
Vida privada, i Quan érem capitans de 
Teresa Pámies, que ens arriba en la seva 
versió íntegra, sense l’exercici d’automuti- 
lació, per raons obvies, de Fabril de 1974. 
All i salobre i Vida privada esdevenen una 
mostra, com qui diu, exhaustiva, del Sa
garra narrador, si pensem, com ell mateix, 
que Paulina Buxareu fou un pecat de joven
tut. All i salobre és la novella d'una marina 
acida, sórdida i abrupta. Vida privada és la 
crónica de la decadéncia de l’aristocrácia 
barcelonina. Dos aiguaforts amb prou d'es- 
candalera. Vida privada, sobretot, és un mi- 
rail deformat i en clau on es reconegueren 
molts membres de les classes benestants.

Peí que fa a la literatura estrangera, Proa 
ha previst un atapeít programa per a aquest 
1985. D’una banda inclou edicions i reedi
cions de peces que són clássiques en la 
historia de la novel-la. Són les obres que 
no poden faltar en una oferta cultural com 
«A tot vent», que és, alhora, un aparador 
antológic de la novella contemporánia. Poso 
per cas i en ordre cronológic: Grans es
perances de Dickens, Madame Bovary de 
Flaubert, Anna Karénina de Tolstoi, Manhat- 
tan Transfer de John Dos Passos o bé Les 
palmeres salvatges de Faulkner. Al costat 
d'aquestes mostres clássiques conegudes 
i reconegudes, «A tot vent» incorpora en 
el seu programa d'enguany un repertori 
d’obres i d'autors més contemporanis: 
E. M. Forster (Viatge a l'lndia), M. Your- 
cenar (Obra negra), G. Greene (Roes de 
Brighton), P. Lagerkvist (Barrabás), L. Scias- 
cia (El consell d’Egipte), A. Morávia (1934), 
G. Bassani (El jardi deis Finzi-Contini), 
J. Gracq (El ribatge de les Syrtes), etc.

Un programa, dones, ataconat i dens, que 
passa d’una vintena de títols per a aquest 
1985. El vaixell de Proa solea novament i 
amb empenta les aigües de la nostra cultu
ra. I ho fa amb el dinamisme de sempre. 
Ara, pero, les aigües i els venís han esde
vingut favorables, lluny del silenci i de la 
precarietat de l’exili i sense les garbinades 
de la dictadura. — ISIDOR CÓNSUL.


