
Carles-Jordi Guardiola, 
fundador de La Magrana.

LA MAGRANA, UN CREIXEMENT ESPECTACULAR 
DE LA MILITÀNCIA POLÍTICA A LA PROMOCIÓ CULTURAL 

per Lluís Bonada

La primera editorial catalana que va anun-
ciar llibres de lladres i serenos a TV3 va 
néixer ara fa onze anys, per iniciativa de 
quatre militants d'un partit, amb la finali-
tat d'oferir una plataforma cultural al 
sector ideològic, el nacionalisme d'es-
querra dins l'àmbit dels Països Catalans, 
que el partit intentava representar. 
Aquesta editorial és La Magrana, i la 
col·lecció llançada per televisió, «La Ne-
gra». Carles-Jordi Guardiola, un dels fun-
dadors, n'ha estat sempre el director. En 
els darrers tres o quatre anys, La Magra-
na, que poc després de fundada va haver 
d'afrontar la crisi del llibre polític, que era 
el que tenia més interès a publicar, ha 
crescut espectacularment, amb col·lec-

cions de força èxit, com «L'Esparver», de 
narrativa per a joves, i altres de noves. 

«L'editorial —recorda Carles-Jordi Guar-
diola—, la vàrem fundar, l'any 75, quatre 
militants del PSAN: Francesc Vidal, Jordi 
Moners, Jaume Fuster i jo. Llavors jo era 
el responsable del front cultural del partit, 
partit del qual vaig ser un dels fundadors, 
cap a l'any 68-69. Abans havia estat al 
Front Nacional de Catalunya. Quan vàrem 
crear l'editorial, jo m'havia quedat sense 
feina i cobrava de l'atur. Això em va 
permetre de dedicar-me de ple a l'edito-
rial, sense cobrar ni cinc, cosa que no van 
poder fer els altres tres, perquè tenien 
altres feines.»

Carles-Jordi Guardiola, a la facultat de 
Lletres de la Universitat de Barcelona, 
havia estat company de Montserrat Roig, 
Manuel Jorba, Joan Alegret i Joaquim 
Viaplana, entre altres. La primera feina, la 
va aconseguir a l'Enciclopèdia Catalana, 
com tants altres llicenciats i estudiants de 
la seva generació. «Llavors també feia 
classes de català, primer particulars i 
després al CIC de la Via Augusta, tant al 
secretariat com a l'Escola de Periodisme 
de l'Església.»

LLIBRES DELS PAÏSOS CATALANS

La idea de la unitat dels Països Catalans 
va inspirar el nom i la línia de l'editorial.
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«La primera idea que vàrem tenir sobre el 
nom va ser la d'anomenar-la Edicions de 
les Germanies, però al registre no ens el 
van autoritzar, perquè ens van dir que es 
confonia amb Germània. Llavors vàrem 
demanar l'autorització de dos o tres noms 
més, tots ells relacionats amb la idea de la 
unitat: pinya i magrana, i aquest cop sí 
que ens el varen autoritzar. Vàrem dema-
nar la col·laboració del meu sogre, Ignasi 
Ponti, enginyer i agent de patents i mar-
ques, perquè en fos el propietari, i vàrem 
aconseguir el capital amb vint accionistes 
de cinquanta mil pessetes cadascun; pri-
mer va ser en forma de comptes de 
participació, que després es van convertir 
en accions, quan, l'abril del 76, es creà la 
societat anònima.»

Els tres primers llibres de l'editorial, apa-
reguts el dia de Sant Jordi del 76, són un 
exemple de la política d'unitat dels Països 
Catalans que inspira els seus fundadors: 
Un país sense política, del valencià Joan 
Fuster, Síntesi d'història dels Països Cata-
lans de Jordi Moners, del Principat, i Les 
denúncies, del mallorquí Antoni Mus.

«El llibre de Moners s'esgota el dia de 
Sant Jordi, i això ens anima a prosseguir 
en aquesta línia de defensa dels Països 
Catalans i d'edició del llibre polític. De 
moment pensem només en una col·lecció 
única amb diversos temes, l'assaig, els 
manuals i la literatura de creació, tot 
decantat sobretot cap al llibre polític.»

NO VA SER L'EDITORIAL DEL PSAN

La Magrana, però, no va ser l'editorial del 
PSAN. «Nosaltres en cap cas no vàrem 
voler fer una editorial de partit. Com que 
la ideologia que el PSAN representava no 
tenia cap plataforma de difusió cultural, 
ens va semblar que una editorial ho podia 
ser.»

Però ben aviat el llibre polític deixa d'estar 
de moda. «Fins el 78 encara es manté, 
però ja aquell any ens adonem que, si no 
diversifiquem la línia editorial, no ens en 
sortirem. El que va entrar en crisi va ser el 
llibre polític conjuntural. Per això obrim 
noves col·leccions d'assaig, de ciències 

socials, amb un sentit ampli, com és "Els 
Orígens". Allò que ens permetrà veure el 
futur amb un cert optimisme, i sortir de la 
difícil situació econòmica que aquells 
anys travessem, és la col·lecció juvenil 
"L'Esparver", que havia estat creada per 
l'editorial 7 x 7 i que nosaltres continuem 
amb textos més breus que els publicats 
als primers números. En els primers nú-
meros de la col·lecció que editem nosal-
tres, el 5, el 6 i el 7, hi té un paper 
important el malaguanyat Joan Barceló, 
que ens va ajudar a triar les obres. En el 
catàleg del 87, la col·lecció arriba al títol 
número 58. Primer, el ritme d'edició és 
lent, fins que fem un gran salt l'any 84, 
com tota l'editorial, i l'incrementem força. 
El 79 comencem amb la col·lecció de 
narrativa "Les Ales Esteses", que dirigeix 
Àlex Broch.»

La Magrana ha buscat en les institucions 
públiques el suport a una determinada 
mena de llibre polític. Així, amb la Diputa-
ció de Barcelona coedita la «Biblioteca 
dels Clàssics del Nacionalisme Català», 
col·lecció dirigida per Jordi Casassas, 
Enric Ucelay Da Cal, Josep Ferrer i Josep 
Termes.

COL·LECCIONS AMB DIRECCIÓ PRÒPIA

Gairebé totes les col·leccions de La Ma-
grana tenen el seu director o bé tenen un 
consell assessor. Àlex Broch, a més de 
«Les Ales Esteses», dirigeix «La Negra» i 
«Cotlliure», la col·lecció dedicada a la 
poesia, dietaris i epistolaris. Rafael Caste-
llanos dirigeix «Alliberament», i Jaume 
Sobrequés i Callicó, «Curs d'Història de 
Catalunya». «Venècies», coeditada amb 
Edicions 62, és dirigida per Oriol Cas-
tanys, Llorenç Marquès i Josep M. Caste-
llet. «L'Esparver» compta amb un consell 
assessor format per Pep Albanell, As-
sumpció Lisson, Núria Reynés i Lluís 
Simon. «El llibre més demanat de "L'Es-
parver" és La crida del bosc de Jack 
London, amb cinquanta mil exemplars 
venuts. Crec que l'èxit de la col·lecció és 
que hem triat molt, que hi ha una selecció 
molt acurada, i, això, el lector ho sap. Sap, 
per exemple, que si publiquem un autor 

català és perquè considerem que la seva 
obra té una qualitat comparable a la de 
les obres estrangeres, siguin clàssiques o 
modernes.»

AUTORS DE LA CASA

Un altre dels objectius editorials de «La 
Magrana», que creu que ja ha començat a 
assolir, ha estat el de tenir autors de la 
casa. «Nosaltres voldríem fer una imatge 
conjunta d'editor i autor, tractar especial-
ment bé els autors de la casa i poder-ne 
així promoure millor l'obra. D'aquests 
escriptors, entre els quals cal esmentar 
Isabel-Clara Simó, Jesús Moncada i Ma-
nuel de Seabra, La Magrana està disposa-
da a publicar tota l'obra. Voldríem que La 
Magrana tingués els seus autors i que els 
autors de La Magrana se servissin de la 
nostra editorial com si fos el seu millor 
agent, propagandista i editor. Això va 
lligat a un altre tema, i és que l'editor, 
considero, és el millor agent de l'escrip-
tor, el que està en millors condicions per a 
negociar la seva obra i, per tant, cal que 
tingui els drets de la majoria de la seva 
obra. És molt difícil de fer promoció d'un 
autor amb una obra repartida entre diver-
ses editorials.»

L'any 85 és l'any del gran salt quantitatiu 
de La Magrana. Contracta els serveis 
d'una nova distribuïdora amb més pene-
tració al mercat i decideix crear col- 
leccions com «Venècies», que apareix 
aquell mateix any, i «La Negra», que ho fa 
el següent. «Venècies» és una proposta 
d'Oriol Castanys i Llorenç Marquès a la 
qual s'afegeix, al cap d'un temps. Edi-
cions 62, que l'any 82 havia comprat el 
disset per cent d'accions de La Magrana. 
«Crec que el futur de l'edició catalana 
passa per la col·laboració entre les edito-
rials, ja sigui fent col·leccions conjuntes o, 
fins i tot, establint lligams empresarials. I 
on potser caldria buscar-ne ben aviat és 
amb editorials del País Valencià i de les 
Illes, cosa que beneficiaria l'edició catala-
na a tots els Països Catalans.»

«"La Negra" és una idea que tenim l'Àlex 
Broch i jo mateix en veure que hi ha tota
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Autors de la casa: Manuel de Seabra, Jesús Moneada, Isabel-Clara Simó i Jaume Fuster.

una sèrie d'escriptors catalans que no 
tenen on publicar les novel·les policía-
ques.» Pel que fa a la campanya a TV3, 
Carles-Jordi Guardiola diu que el resultat 
ha estat molt positiu i que ha compensat 
la forta despesa econòmica. «Els altres 
editors s'ho van mirar amb un cert escep-
ticisme i em deien: "Ja ens ho explica-
ràs!" I els llibres de "Venècies" han tingut 
una acceptació més gran de la que ha-
víem previst. Ara reeditem el número 4, 
Cassandra de Christa Wolf.»

NOVA COL·LECCIÓ

La col·laboració amb Edicions 62 no s'ha 
aturat aquí. «Per Sant Jordi presentarem 
una nova col·lecció coeditada amb Edi-
cions 62. Es dirà "Polítiques" i serà desti-
nada a recollir la veu i el pensament dels 
polítics. La dirigiran Vinyet Panyella i Àlex 
Broch. Els dos primers títols seran Mate-
rials d'obra d'Antoni Dalmau i Els comp-
tes de Barcelona de Joaquim de Nadal. El 
tercer llibre ha estat encarregat a Max 
Cahner i tractarà de política cultural. S'ha 
previst de treure'n quatre l'any. La 
col·lecció no podrà decantar-se per cap 
grup ideològic. Tant Edicions 62 com 
nosaltres creiem que sense pluralitat 
ideològica no calia tirar endavant la 
col·lecció.»

El catàleg de La Magrana es completa 
amb altres col·leccions com són «A cau 
d'orella», «Cristalls», «Biblioteca dels 

clàssics del socialisme», «La descoberta», 
«L'Esparver/Llegir» i «L'Esparver/Poesia», 
«Pèl & Ploma», dedicat a la gastronomia, i 
«El Petit Esparver», de literatura infantil. 
També edita les publicacions de la funda-
ció Jaume Bofill i participa en la col·lecció 
de butxaca «Llibres a mà», normalment 
rescatant títols traduïts abans de la guer-
ra.

QUALITATI IDEOLOGIA

Què s'ha fet del responsable de la política

Christa Wolf. La seva Cassandra ha estat un 
èxit de la col·lecció «Venècies».

cultural del PSAN?, preguntem a Carles- 
Jordi Guardiola. «Ara dic que faig política 
cultural. Tinc les meves opcions, però ja 
no sóc militant de cap partit. Que en 

definitiva és el que m'agrada. Si jo vaig 
fer política a la universitat, va ser per 
suplència. I després de l'atomització del 
PSAN ja no vaig veure cap alternativa 
clara. Em sembla que, per a l'editorial, és 
útil que no sigui militant actiu de, cap 
partit. De tota manera, si bé es pot dir que 
hem anat a buscar escriptors amb els 
quals compartim una ideologia, mai no 
hem deixat de banda els criteris de quali-
tat. Jo he rebutjat llibres d'autors d'ideo-
logia semblant a la meva.»

Els escriptors amb més títols al catàleg de 
La Magrana són Manuel de Pedrolo, amb 
set; Jules Verne, amb cinc; Fèlix Cucurull, 
amb quatre, i lsabel-Clara Simó, Jaume 
Fuster, Maria-Aurèlia Capmany, Manuel 
de Seabra, Antoni Serra, Pep Albanell, 
Pere Calders, Jack London, Jaume Sobre- 
qués, Imma Tubella, Mary Rodgers, J. 
Nadal, MarkTwain, Peter Härtling i Xavier 
Fàbregas, amb tres cadascun.

L'adreça de l'editorial és un apartat de 
Correus, i la redacció treballa en uns 
despatxos del domicili particular de Car-
les-Jordi Guardiola, al barri barceloní de 
Vallcarca. La redacció està formada per 
cinc persones, i els col·laboradors fixos 
són també cinc.

Carles-Jordi Guardiola s'ha esforçat tam-
bé per la divulgació del llibre en català en 
general. L'any 78 va ser nomenat secreta-
ri de la primera junta de l'Associació 
d'Editors en Llengua Catalana, i el 1982, 
president. — LLUIS BONADA.

Anna-Greta Winberg
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