
La filòloga Marta Pasqual (Girona, 
1983) recorre al terme reescriptura 
per a batejar la tasca de l’editor Joan 
Sales. No ho hauria d’haver fet si els 
editors catalans fessin normalment 
d’editors, en el sentit més genuí del 
mot, el que té en anglès, el d’algú que 
intervé a fons en el procés de creació 
d’una obra, obligant l’autor a fer les 
modificacions que li demani, siguin de 
llengua, d’estil o d’estructura. Però a 
casa nostra, molts editors són només 
impressors, encara que se’n diguin, i 
per això, per la seva excepcionalitat, 
la tasca de Sales va ser mal rebuda 
entre una part dels escriptors i crítics 
catalans.

Sales ha quedat fixat a la història 
de l’edició catalana com una rara avis. 
Sí, sabem que hi ha editors, pocs, que 
efectivament fan d’editors, però la 
major part deixen que els seus autors 

fracassin, a l’hora de seduir el lector, 
ja des de les primeres pàgines, per 
maldestres.

Unes vegades, el fil es trenca a la 
segona frase, o poc més tard. D’altres, 
apareixen esmentats personatges que 
no sabem qui són ni quina relació 
tenen entre si, i en el ball de noms el 
lector s’hi perd. I ja no diguem quan 
el narrador és un personatge del qual 
no sabem res, ni tan sols si és home 
o dona, jove o gran. També es dóna 
sovint el cas de l’escriptor que engega 
el text amb informacions supèrflues, 
gratuïtes, irrellevants. 

Sales sabia que fins i tot hi ha obres 
excel·lents, plenes de coses de prime-
ríssim ordre, que fracassen de vegades 
pels motius més secundaris: perquè 
estan desordenades i resulten de mal 
llegir, perquè hi ha capítols superflus, 
perquè l’argument general no queda 
prou ben travat, etc.

Però qui sap si no és millor que els 
editors deixin que els autors exhibeixin 
les seves limitacions des de les prime-
res pàgines. D’aquesta manera sabem 
si paga la pena comprar el llibre. Per 
sort, hi ha molt bona literatura per triar, 
i no ens l’acabarem mai.

LLIBRES

L’òpera Moisès i Aaron és una de les 
manifestacions artístiques més signifi-
catives del segle XX justament perquè 
el compositor vienès Arnold Scönberg 
hi plasmà de manera aguda i radical 
les profunditats de l’ésser humà en uns 
temps de màxima conflictivitat. La tra-
ma gira a l’entorn del total antagonisme 
entre la religió del poble –de tirada més 
o menys idolàtrica– i la veritat nua i 
pura, que sovint ha donat lloc a una 
perillosa idolatrització del concepte.

Louis és casat i resideix a París. Murphy 
és solter i viu a Londres. Tots dos estan 
enamorats d’una mateixa dona. Nora, 
una jove enigmàtica que va de l’un a 
l’altre, travessant amunt i avall el canal 
de la Mànega. Hi ha l’home que dubta, 
hi ha l’home que espera, però tots dos 
pateixen. Tota la novel·la desprèn una 
gran humanitat, les petites inconsis-
tències dels amants ens són descrites 
amb un humor lúcid i una mica melan-
còlic.

Novel·la familiar, d’intriga científica i 
d’aventures, el títol, un dels més cè-
lebres de l’autor, s’ha guanyat un lloc 
destacat gràcies a la seva magistral 
exhibició de la lluita entre el geni i la fo-
llia. El protagonista, Balthazar Claës, un 
ric empresari flamenc, decideix empren-
dre la recerca científica de l’element 
químic comú a tots els altres elements, 
amb la intenció de mesurar el seu po-
der creador amb el de Déu i donar a la 
seva família la glòria i la fortuna.
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