
L’estudi Joan Sales, la ploma contra el silenci, publicat per la filòloga Marta Pasqual 
(Girona, 1893) a l’editorial Acontravent, copsa l’abast de la tasca de l’editor Joan 
Sales (Barcelona, 1912-1983) com a “recreador” dels originals que publicava. 
L’estudiosa aporta nous casos, sobre els ja coneguts de Mercè Rodoreda i altres, 
d’intervencions a fons en l’estil i l’estructura dels textos que decidia editar; descriu 
el seu mètode de treball, explicitat a través de correspondència inèdita amb alguns 
autors, i analitza la ideologia literària i lingüística que l’inspirava i l’animava.

Per a Marta Pasqual, en el cas de l’editor Sales és molt útil recórrer al concepte 
“reescriptura”, terme del belga André Lefevere que serveix per a anomenar tota 
tasca de manipulació d’un text. Ben aviat, ja a l’exili, Sales va actuar com a rees-
criptor, en virtut d’un concepte molt perfilat de llengua literària, la que s’adaptava 
més bé a la novel·lística realista i d’abast popular, és a dir, la més natural, la més 
allunyada de l’afectació.

A l’exili, l’editor Bartomeu Costa-Amic (Centelles, Osona, 1911-Ciutat de Mèxic, 
2002) va actuar com un autèntic mestre i model per a Sales, considera l’estudiosa. 
Sales va ser el seu corrector i els criteris lingüístics que va aplicar-hi, coincidents 
amb els de Costa-Amic, són ja els que aplicarà amb fermesa tota la seva vida.

Amb tanta fermesa que no tots els escriptors acceptaran sotmetre’s a les seves 
correccions i modificacions i publicaran els llibres en una altra editorial. Alguns, com 
Manuel de Pedrolo, a causa del fet que, segons paraules de Sales mateix, era un 
autor que escrivia per a ell mateix i no per als lectors i, per tant, no estava disposat 
a acceptar cap dels canvis proposats per l’editor. Altres, com Lluís Romero, es van 
enfadar perquè van jutjar massa agosarada la seva intromissió. Finalment, hi ha 
el grup dels qui no van acceptar les exigències de l’editor per tal d’evitar que el 
moment de publicació s’eternitzés o que el procés de reescriptura resultés excessi-
vament feixuc. Josep Maria Espinàs i Joaquim Carbó formen part d’aquest grup.

Joan Sales es creia en el dret d’intervenir en els originals que rebia perquè pen-
sava que aquesta és l’autèntica tasca de l’editor, la que correspon a un editor, en 
el sentit etimològic del terme, tal com s’escau a tot el món, on l’editor és una figura 
separada del publisher (impressor). Per a Sales, l’autor havia de ser una persona 
humil que acceptés les observacions i correccions de l’editor. Fins i tot les obser-
vacions de tipus argumental, no només les d’estil.

En el context del món editorial català, la seva tasca va ser considerada excessiva, 
en gran part per insòlita. Però ell la va portar a terme amb tossuderia perquè pen-
sava que l’aplicació a fons de les seves idees literàries i lingüístiques era l’única 
manera que hi havia, en aquells anys tan difícils, de crear i consolidar una massa 
lectora en llengua catalana.

Lluís Bonada
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Un estudi copsa l’abast de la tasca de l’editor 
Joan Sales com a ‘recreador’ d’obres literàries

L’editor Joan Sales, amb la seva novel·lista estrella, Mercè Rodoreda.

EL
 t

EM
PS

Notícia sospitosa
El Diccionari de la literatura catalana 
diu, en un article dedicat a les Balades 
d’Apel·les Mestres signat per M. Àngels 
Verdaguer i Pajerols, que “el 1906, les 
Balades del 1889 foren reeditades 
sense les il·lustracions de l’autor”. Si 
fos així, seria una notícia bibliogràfica, 
perquè en cap lloc apareix esmentada 
l’edició. El que es reedita el 1906 –i, 
efectivament, sense il·lustracions– són 
les Noves balades, obra del 1893, en 
una edició completada amb una altra 
reedició, la d’Odes serenes. Va ser 
una edició important perquè, com diu 
l’editor Antoni López al llibre, quan les 
dues obres van aparèixer el 1893 se’n 
van fer unes tirades molt reduïdes per 
regalar als amics de l’autor i només 
se’n van posar a la venda una dotzena 
d’exemplars.
   
Alícia cau de la butaca
Al primer capítol d’A través del mirall, 
Alícia, que es troba arraulida en un racó 
de la butaca, s’aixeca –queda sobreen-
tès–, agafa de la catifa el gatet i el fil de 
llana descabdellat amb el qual juga el 
gatet i, després d’haver-lo renyat, torna 
a enfilar-se a la butaca, amb el gatet i 
el fil: “she scrambled back into the arm-
chair, taking the kitten and the worsted 
with her”. En la versió de Salvador Oliva 
publicada per labutxaca Alícia no torna 
a seure a la butaca i cal entendre, 
per tant, que seu a la catifa, amb què 
contradiu no sols Lewis Carroll, sinó 
l’il·lustrador, John tenniel, que dibuixa 
Alícia a la butaca cabdellant el fil i amb 
el gatet a la falda, dibuix que il·lustra 
la majoria d’edicions, inclosa la de la-
butxaca. Els dos anteriors traductors, 
Amadeu Viana i Víctor Compta, sí que 
tornen Alícia a la butaca.

Poca grapa
El DIEC2 és l’únic diccionari que redu-
eix el sentit i l’ús que té el mot grapa 
per a referir-se a les mans de persona 
–mans grosses, fortes–, a l’expressió 
“tenir grapes”.
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