
EdicióCultura

L
a ciutat que va editar el primer 
llibre en català després de la gue-
rra civil va ser Sabadell. Va ser 
Rosa mística, recull de poemes de 

mossèn Camil Geis publicat el 1942. 
I l’única ciutat on Josep Pla va editar 
un llibre fora de Barcelona, abans de la 
guerra, quan ja era un autor famós i fes-
tejat pels editors, va ser també Sabadell. 

Era la Vida de Manolo contada per ell 
mateix, imprès el 1928.

On és l’explicació? En el volum de 
500 pàgines editat per les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat que cataloga 
les 2.200 publicacions editades a la ca-
pital del Vallès Occidental o relaciona-
des amb la ciutat –bé per la temàtica, bé 
per l’autor–, aparegudes fins el 1975.

L’obra s’ha fet a partir de la col·lecció 
Esteve Renom - Montserrat Lloch. Es 
titula Sabadell, lletra impresa: de la 
vila a la fi de la ciutat industrial i in-
clou una documentada nota històrica 
del professor Josep M. Bengual Beren-
guer. El catàleg ha estat elaborat per la 
bibliotecària documentalista M. Àngels 
Solà Vidal.

El període d’obres impreses comen-
ça el 1552 amb l’edició d’una de les 
de l’historiador Joan Cristòfor Calvet 
d’Estrella (Sabadell o Sarinyena, c. 
1505-Salamanca, 1593), mestre del fu-
tur Felip II a la cort de Carles V, de nis-
saga sabadellenca i naixement d’origen 
desconegut.

Però és a partir de mitjan segle XIX, 
quan Sabadell passa de vila a ciutat amb 
l’empenta del creixement industrial, que 
arrenca la història editorial sabadellen-
ca, gràcies a les impremtes, als escrip-
tors i a l’activitat de les associacions, 
entitats i empreses, i de l’Ajuntament 
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Industrial i lletraferida
Sabadell va ser una gran capital industrial, però 
també una gran capital cultural. Per primera 
vegada, s’ha elaborat un catàleg dels llibres 
impresos a Sabadell, o bé d’autor sabadellenc. 
Es tanca el 1975, quan la ciutat deixa de ser 
industrial.
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Aplec d’obres de la Col·lecció Esteve Renom - Montserrat Llonch, que ha servit de base per al catàleg.
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mateix, que generaven molta producció 
en forma d’opuscles, quaderns i llibres, 
no solament de fulls volants, periòdics i 
cartells, exclosos de la catalogació.

El període més ric en iniciatives edi-
torials, en plena correspondència amb 
el que s’esqueia a tot el país, va ser el 
comprès entre el 1925 i el 1936, i ho 
va ser particularment pel que fa al llibre 
català.

Fora de Barcelona, afirma Bengual 
Berenguer, Sabadell va ser un dels llocs 
més destacats d’aquest esclat. La des-
closa editorial sabadellenca és el resultat 
de la confluència de tres corrents.

Primer, la revitalització de l’activitat 
intel·lectual en el camp de les esquerres 
i de l’anarquisme –aquí, en castellà– des 
de la fi de la segona dècada del Nou-
cents, inclosa l’expressió institucional 
de l’Ajuntament republicà dels primers 
anys 30, i que es caracteritzarà per 
una pluralitat d’iniciatives de diversa 
volada.

Segon, la producció literària i assagís-
tica local d’orientació conservadora, que 
no solament era la que disposava de més 
oferta, sinó també, dins la modèstia del 
context local, la que tenia una demanda 
més forta i sobretot més estable. Aquest 
corrent va fructificar en la Biblioteca 
Sabadellenca impulsada per Joan Costa 
i Deu, de la Lliga Regionalista. Del 
1925 al 1936 va publicar 34 volums.

El tercer corrent és la formació de la 
Colla de Sabadell dels Oliver, Trabal 
i Obiols, que fou capaç de promoure 
el projecte editorial de més projecció i 
qualitat, les edicions de La Mirada. Va 
publicar divuit volums entre el 1925 i el 
1930, un dels quals era el de Josep Pla.

La impremta Sallent. De les nom-
broses impremtes que no paren de fun-
dar-s’hi des del 1853, la que va assolir 
el màxim reconeixement fora de la 
ciutat va ser la de Joan Sallent Prat 
(1879-1936). La impremta Sallent va 
fer obres de gran qualitat per a editors 
locals (Biblioteca Sabadellenca, La Mi-
rada, Edicions de la Comissió de Cul-
tura de l’Ajuntament, Publicacions La 
Fona) i també de Barcelona (El Toisón 
de Oro, Diana, Barcino, Ediciones La 
Políglota, Llibreria Catalonia, Llibreria 
Verdaguer, Edicions de la Mà Trencada, 
Edicions Populars Literàries...). Durant 
la guerra civil va treballar per als Ser-
veis de Cultura de la Generalitat.

La impremta Sallent va ser la prefe-
rida pels poetes locals. Trabal anomenà 
Sallent “un dels nostres capitans d’in-
dústria més significat, un dels nostres 
artistes més autèntics”, i cridava l’aten-
ció sobre el fet que fora de Sabadell 
“us trobàveu que us parlaven de teixits 
nostres i dels obradors de Sallent”. 
Després de la mort de Joan Sallent, 

l’empresa es va anomenar Joan Sallent, 
Successors. Dirigida pel fill, Eugeni, i 
pel seu cunyat, Francesc de P. Custòdio 
Pascual, va tenir l’honor d’imprimir 
l’històric llibre Rosa mística de mossèn 
Camil Geis.

A la dècada del 1940 la impremta va 
excel·lir en la impressió d’edicions de 
bibliòfil, que van assolir premis inter-
nacionals. Com ara La Divina Comèdia 
amb traducció de Josep M. de Sagarra, 
premi de l’exposició de Bibliòfils de 
París el 1948. Coetàniament, també 
s’hi van imprimir números de la revista 
clandestina Ariel.

L’empenta cultural. L’historiador 
Bengual Berenguer es demana d’on 
va sorgir l’impuls cultural, que 
cristal·litzava en autors, en obres i en 
editors, en una ciutat tan industrial. Pot 
resultar sorprenent, considera, que la 
ciutat-fàbrica, lliurada de manera acla-
paradora al treball fabril, fos capaç de 
generar una vida cultural, que progres-
sivament adquirí un gruix considerable, 
i que ja era prou apreciable al tombant 
del segle XIX al XX.

Aquesta empenta sorgeix d’una men-
talitat democràtica que s’oposa a la ciu-
tat industrial, amb dues manifestacions, 
no necessàriament contradictòries: l’in-
dividualisme i l’associacionisme, com 
ja han observat alguns autors.
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Novena del patró de Sabadell, de mossèn Josep Prat, impresa a Barcelona el 1846. Al costat, Rosa mística, poemari del 1942, primer llibre publicat 
legalment en català després de la guerra civil.
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L’esperit democràtic va crear una mul-
titud de societats que engloben i orga-
nitzen tota la població per estaments i 
tendències que miren de subvenir a totes 
les necessitats i donen cos a totes les 
aspiracions.

L’afany individual s’esperonava en 
la vida col·lectiva: el lletraferit sempre 
trobava un lloc on publicar o declamar 
els versos; l’aspirant a dramaturg o a 
director d’escena disposava amb facilitat 
d’una companyia d’afeccionats; i l’arti-
culista, d’un periòdic.

De totes maneres, són freqüents les 
queixes dels lletraferits pel fet de no anar 
més enllà del seu cercle i incidir en capes 
populars. És fora de dubte la capacitat 
cultural de Sabadell, però es constaten 
les dificultats per a engrossir-la i enri-
quir-la. Els artistes, els periodistes, els 
escriptors i els activistes són anomenats 
“els solitaris”, en paraules de Joan Arús, 
director del Diari de Sabadell, el futur 
autor d’un sonet elogiós dedicat a Franco 
–en castellà, naturalment– amb motiu de 
l’apoteòsica visita del dictador a la ciutat 
el 1942, i que apareix publicat en el llibre 
Franco en Sabadell, de mossèn Ernest 
Mateu Vidal, arxiver municipal.

Recordem, diu l’historiador, que no-
més una minoria accedia a un cert nivell 
d’instrucció. I els autors, artistes i activis-
tes provenien de famílies de la burgesia, 
a banda del clergat. De totes maneres, hi 
ha autors sorgits del medi obrer que van 
fer una obra important, com el novel·lista 
en llengua castellana Bartomeu Soler, 
amb tota una carrera plena d’èxits durant 
el franquisme, però que avui és oblidat; 
i el geògraf Pau Vila, pare de la divisió 
comarcal.

Sabadell-Barcelona. Cal no oblidar 
un fet importantíssim que, per massa 
obvi, ha estat poc considerat, a parer de 
l’historiador, i que marca la personalitat 
de Sabadell: el caràcter suburbà amb 
relació a Barcelona.

El marca en diversos sentits. En pri-
mer lloc, els autors sabadellencs sabien, 
com ho sabia l’impressor Sallent, que la 
ciutat es projectava amb facilitat cap a 
Barcelona i, per tant, podien pensar en el 
més exigent lector barceloní, sense sortir 
de Sabadell. Això explica, per exemple, 
l’empenta i l’ambició de la Colla de 
Sabadell.

A més, el pas professional de Sabadell 
a Barcelona es podia fer amb naturalitat 

total, sense girar-se d’esquena a la ciutat 
natal. El feren, per exemple, Joan Oli-
ver i Joan Costa i Deu, que va entrar a 
treballar a La Veu de Catalunya, cridat 
per Prat de la Riba, sense desvincular-
se de Sabadell. Durant la dictadura de 
Primo de Rivera va fundar i dirigir La 
Veu de Sabadell (19241929) i durant la 
República va presidir l’Associació de 
Periodistes de Barcelona, on va editar els 
Annals del periodisme. La proximitat a 
la capital, constata Bengual Berenguer, 
és font de contraposició: atracció i ab-
sorció enfront d’expansió i autonomia. 
Des de Barcelona, un sabadellenc que hi 
va tenir una reeixida carrera periodística, 
Josep Castellet Pont (Sabadell, 1879-
Barcelona, 1929), plantejava el mèrit del 
gran desenvolupament social i cultural 
de Sabadell, tan a prop de la metròpoli.

El cap i casal era una altra escala 
i en molts aspectes una competència 
inabordable, però també resultava un 
esperó. De fet, sense aquestes capacitats 
locals, l’atracció metropolitana –consi-
dera l’historiador sabadellenc– no hauria 
tingut l’efecte d’incitació, sinó simple-
ment de dilució.

D’una altra banda, afegeix, la vida 
suburbana de Sabadell oferia també una 
perspectiva diferent de la vida barceloni-
na, una perspectiva més irònica, perquè 
es feia des d’una perifèria humil i alho-
ra irreductible, tal com ho expressava 
Francesc Trabal el 1928 en l’article “Les 
gràcies sabadellenques”.

Els famosos. El catàleg permet a 
l’historiador Bengual Berenguer 
d’elaborar una llista amb la biografia 
d’una vintena d’autors sabadellencs 
–nascuts o relacionats amb la ciutat– 
l’obra dels quals, editada a Sabadell o 
no, ha tingut una clara projecció a fora. 
Els criteris de la tria són un cert pes 
de l’obra publicada en aquest catàleg i 
una certa repercussió en l’àmbit català 
o més enllà de l’obra i de l’autor.

A més dels integrants de la Colla 
de Sabadell, o de Joan Costa i Deu, 
Bartomeu Soler i Pau Vila –ja esmen-
tats–, els escriptors apareixen al costat 
de polítics, pedagogs i científics. Es 
diuen Joaquim Folguera Poal, Feliu 
Elias, Apa, Joan Vila Casas, Lluís Elias 
Bracons, Miquel Poal-Aragall, mossèn 
Lluís Carreras Mas, Pau M. Turull 
Fournols, Joan Sallarès i Pla, Amadeu 
Aragay Daví, Agustí Rius i Borrell o 
Miquel Crusafont.

Cap no ha arribat a superar, en 
producció, l’integrista Fèlix Sardà i 
Salvany (Sabadell, 1841-1916), el més 
prolífic autor sabadellenc, com ho re-
flecteix gairebé un centenar de refe-
rències. Sardà i Salvany és autor de la 
popular obra El liberalismo es pecado 
(1884), edició poliglota en vuit llen-
gües, castellà, català, èuscar, gallec, 
llatí, italià, francès i alemany, impresa 
a Barcelona.

Luís Bonada

EdicióCultura
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Fàbrica J. Puncernau, després Llorens i Torra. Sabadell, entre el 1919 i el 1926.
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