
L’any 2006 Mireia Sopena va publicar 
un llibre important per a entendre la li-
teratura catalana de postguerra, Editar 
la memòria, un estudi exhaustiu, doblat 
d’assaig interpretatiu, sobre l'etapa 
més resistent de l’Editorial Pòrtic, en-
tre el 1963 –quan publica el primer 
llibre (les Memòries polítiques de Claudi 
Ametlla)– i el 1976 –que s'escau amb 
un canvi de direcció. L’encert del llibre 
no era tan sols haver trobat un objecte 
d’estudi inexplorat fins aleshores, sinó 
sobretot haver-se adonat i haver fet 
adonar el lector de la importància del 
sector editorial –la figura de l’editor, el 
catàleg, els problemes amb la censura 
i la distribució, la cerca d’un públic, 
etc.– per a entendre tota una cartogra-
fia literària que ja no es pot limitar a 
l’estudi dels autors i les obres. 

Perquè per a qualsevol literatura, són 
imprescindibles els editors i els traduc-
tors, els crítics, els correctors, els lli-
breters, els impulsors i gestors de tota 
mena d’iniciatives. El passeur culturel 
és un vell conegut de la literatura 
comparada. És l’encarregat de pilotar 
vaixells que travessen amples rius, és 
un guia, un acompanyant, al·legòrica 
metàfora d’aquells actors culturals, 
sovint discrets, que treballen a fons 
el teixit social de qualsevol literatura. 
En l’estela dels grans estudis d’Albert 
Manent, Manuel Llanas o Maria Josepa 
Gallofré, el llibre de Mireia Sopena era, 
per sobre de tot, un assaig complet, in-
teressantíssim i molt útil per a l’estudi 
de la literatura catalana.

Per això representa una gran sorpre-
sa, i molt satisfactòria, veure que el 
premi Carles Rahola d’assaig del 2010 
hagi reconegut la mateixa autora amb 
un altre llibre de característiques sem-
blants, Josep Pedreira, un editor en ter-
ra de naufragis. Es presenta com una 
mena de segon gran pòrtic d’entrada 

complementària per a comprendre el 
dificultós món cultural català de post-
guerra. Al costat de Josep M. Cruzet 
i de la família Aymà, una mica abans 
que Joan Sales des de Club Editor i des 
de Pòrtic, Sopena estudia la figura de 
Josep Pedreira (1917-2003), “milicià 

de la cultura”, fundador de la primera 
col·lecció editorial catalana dedicada 
en exclusiva a la poesia, “Els Llibres 
de l’Óssa Menor”, creador, entre més, 
del premi Carles Riba de poesia. Gràci-
es a documentació inèdita preparada 
per Pedreira mateix i la seva dona, 
que inclou les pròpies memòries, una 
descripció exhaustiva del fons de l’edi-
torial i una àmplia correspondència de 
l’editor amb els autors, Sopena aixeca 
l’edifici d'un projecte que no és tan 
sols editorial o cultural, sinó també 
cívic i polític. Només amb la relació 
detallada del procés d’edició de cada 
títol (incloent-hi fins i tot dades més 
comptables com els drets d’autor) i la 
relació entre l’editor i el poeta, el llibre 
aporta una gran quantitat d’informació 
inèdita i important per a poder interpre-
tar millor els volums publicats. En tota 
aquesta aventura, una figura s’eleva 
amb categoria de mestre, la de Riba: 
el seu nom anirà sempre associat a 
l’Óssa Menor i Pedreira es va convertir 
en editor de tota la seva obra poètica 
fins a la mort de l'escriptor. 

Enmig de tantes dades i informa-
cions, rastrejant materials inèdits de 
Pedreira, Mireia Sopena troba alguns 
documents d’origen oral, divertits i per-
sonals, com aquesta “Auca Menor de 
l’Óssa” de l’any 1956, que Joan Oliver 
devia llegir al moment d’un brindis. 
Després de dedicar-la a l’editor (“Alcem 
el véire-o vèire/per en Josep Pedreira”), 
Oliver repassa els poetes de la col-
lecció: “i per en Martí Pol/que a Roda, 
roda sol”, “i per en Blai Bonet/que 
ens fa llevar el barret”, “per en Joan 
Vinyoli/peix blanc que es porta l’oli”, 
“per en Salvador Espriu/soliu, ombriu, 
esquiu”, “i per en Carles Riba/que a 
tots ens encativa/com una gemma 
viva”. I acaba: “I pels autors dels prò-
legs/que han estat els astròlegs/de 
tants estels d’una Óssa/que comença 
a fer tossa!”

Ara que celebrarem els cinquanta 
anys d’Edicions 62 i el centenari del 
naixement de Joan Sales, llibres sò-
lids i útils com el de Mireia Sopena 
serveixen per a reforçar els fonaments 
de l’estudi de la sempre apassionant 
literatura catalana dels anys 50 i 60.

CRÍTICA

Josep Pedreira, un editor en terra 
de naufragis. Els llibres de 
l’Óssa Menor (1949-1963)
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