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Joan Sales: l’editor que ajudava a «parir»
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Les primeres experiències de Joan Sales dins del món editorial es
remunten als anys de l’exili a Mèxic (1942-1948). En terres americanes,
Sales va treballar com a curador de diverses edicions publicades,
majoritàriament, per Biblioteca Catalana, editorial fundada per
Bartomeu Costa-Amic: L’Atlàntida (1945) i Canigó (1948) de Jacint
Verdaguer, La nacionalitat catalana (1947) d’Enric Prat de la Riba,
Antologia completa mínima (1947) de Teodor Llorente i la primera
edició de Poesies (1947) de Màrius Torres.

Aquests encàrrecs que Costa-Amic v a f er a Joan Sales v an ser d’una enorme importància perquè v an f er

possible o,  si  més  no,  v an accelerar  les  ref lexions  de Sales  sobre el  f uncionament  del  món editorial.

L’emergent  editor  v a anar  prenent  consciència  dels  dif erents  mètodes  que es  podien dur  a  terme per

aconseguir  atraure  el  màxim  nombre de  possibles  lectors,  tenint  en  compte  sempre,  que la  immensa

majoria de públic no és erudita. Tot aquest aprenentatge, perf eccionat, també, gràcies a les col·laboracions

que v a f er per l’editorial Ariel,  un cop ja hav ia tornat a Cataluny a, es v a v eure culminat el 1959, any  en

què Sales v a crear, al costat de Xav ier Benguerel i Joan Oliv er, la sev a pròpia editorial, Club Editor, des de

la qual es  donarien a conèixer alguns  dels  noms  més  importants  de la literatura catalana del XX:  Mercè

Rodoreda,  Llorenç  Villalonga,  Blai  Bonet,  entre d’altres.  A partir  d’aquest  moment,  essent  ell  mateix  el

director de l’editorial,  Sales  podrà centrar-se en l’objectiu de «publicar nov el·les  que f essin lectors».  Per

aconseguir-ho,  Sales  considera que caldrà «interv enir» en els  originals  que decideixi publicar perquè un

editor, segons la sev a concepció del món editorial, no és un impressor sinó que és algú que prepara un text

per ser publicat, tenint en compte que aquest f et sov int suposa hav er de corregir, o f ins i tot, condensar o

modif icar l’original.  Llengües com l’anglès  o l’alemany,  per exemple,  distingeixen clarament  entre editor /

publisher, Redakteur/Verleger. El català, per la sev a banda, ens inf orma de l’autèntic signif icat del terme a

partir de l’etimologia.  El mateix  Sales,  en una carta que adreçav a a Mercè Rodoreda l’any  1974,  hi f eia

ref erència. «Editor» prov é del llatí «edere», que signif ica «treure a f ora», «donar a llum», cosa que ens duu

a acceptar que un editor és,  metaf òricament,  una «llev adora»,  una persona que ajuda a «parir» obres.

Justament, per exemplif icar la f orta implicació de Sales en cadascuna de les obres que publicav a, pot ser

útil repassar el procés d’edició d’una nov el·la escrita per una llev adora, aquesta v egada, en el sentit literal:

Nit  de Reis,  de Ramona Via.  Ramona Via v a néixer el 5 d’octubre de 1922 a la localitat  de Vilaf ranca del

Penedès.  L’any  1936,  per tant,  quan v a esclatar la guerra,  tenia només  catorze any s.  Malauradament,

però, d’un dia a l’altre, v a hav er d’abandonar la inf antesa i v estir-se amb l’unif orme blanc d’inf ermera. Via

s’hav ia  d’ocupar  de  guarir  els  soldats  que  arribav en  malf erits  del  f ront.  D’aquesta  dura  v iv ència,  v a

sortir-ne un dietari que seria el que, uns any s més tard, Joan Sales publicaria al Club dins la col·lecció «El

Pi de les Tres Branques». El 22 de juliol de 1964, Via, aleshores una persona totalment anònima, v a env iar

una carta a Sales,  en la qual el f elicitav a per la sev a traducció d’El Crist  de nou crucificat  i li demanav a

quins altres llibres hav ia publicat. Per sorpresa de Via, Sales v a respondre i, en aquest punt, v a començar

una relació epistolar que no s’extingiria f ins  a la mort  de l’editor,  el 1983.  En una d’aquestes  cartes,  Via

explicav a a Sales que «jo potser no en v aig f er, de diari, però sí que —esporàdicament— v aig escriure una

mena de memòries.  Av ui  us  env io les  d’un dia perquè sí».  Aquell  breu f ragment  v a resultar  suf icient

perquè l’olf acte literari de l’editor considerés que aquelles memòries mereixien ser publicades en f orma de

nov el·la: «Aquesta història absolutament v erídica no ha estat portada per ningú a la nov el·la. Vostè ho ha

de f er, perquè encaixa com anell al dit  amb la sev a història [...]  Faci’m saber si s’anima a dur a terme la

f eina que li proposo». Ramona Via s’hi v a animar. El f ebrer de 1965 la nov el·la embrionària ja tenia títol: Nit

de Reis, un títol escollit per Joan Sales i que f eia honor a la primera mostra escrita que l’editor hav ia rebut

de l’emergent nov el·lista. La història de la redacció d’aquesta nov el·la és una mostra bellíssima de treball

en equip.  Aleshores,  Ramona Via,  llev adora de prof essió,  era una persona mancada d’experiència en el

terreny  de l’escriptura literària però, en canv i, com a dona implicada en els problemes del temps que li v a

tocar v iure,  tenia una experiència v ital per explicar.  Sales,  per la sev a banda,  ja era un nov el·lista i un

editor consagrat;  era algú que dominav a la llengua però,  sobretot,  era algú que coneixia els  mecanismes

que f eien que una obra literària f uncionés com a tal. El seu criteri el duia a pensar que «l’escriptor s’ha de

constituir en testimoni de la v eritat» i que «un llibre v al per la v eritat  que ens porta».  Per aquest  motiu,

perquè Ramona Via representav a una nov a perspectiv a de testimoniatge, perquè of eria la mirada ingènua

d’una  nena,  la  v a  animar  a  escriure  sense  temors,  a  posar  per  escrit  tots  els  seus  records.  Sales

s’encarregaria de la resta:  «El que v al més  d’un llibre és  aquella càrrega de v ida v iscuda que l’autor hi



posa, allò que només ell sap. La resta, o sigui el donar-hi una f orma externa de llibre amb començament i

acabament,  és molt  secundari;  en això jo l’ajudaré, ja que és un treball purament extern i mecànic.  Vostè

posi-hi els records, totes les sev es experiències, tota la tristesa inf inita d’aquella "nit de Reis" de 1939 —i

no es preocupi absolutament de res més [...]  Jo f aré una primera lectura del seu diari i a mesura que ho

aniré llegint  m’aniré apuntant totes les observ acions que em suggereixi.  Li tornaré l’original amb aquestes

observ acions; és a dir, indicant-li allò que a parer meu hi f alta, o hi sobra, o queda f osc, o poc trav at, etc.

Sobre aquestes  observ acions  mev es v ostè f arà una segona redacció,  que molt  probablement  ja serà la

def initiv a». Aquest breu f ragment reproduït és un testimoni preciós del procés de gestació de Nit de Reis,

una nov el·la en f orma de dietari que v a sortir al mercat el març de 1966. Tal i com es desprèn del subtítol,

Diari d’una infermera de 14 anys  (del setembre de 1938 al juny  de 1939),  la nov el·la f ingeix  hav er estat

escrita per una inf ermera de catorze any s durant  la Guerra Civ il però,  en realitat,  v a ser sotmesa a una

acurada rev isió,  a un procés de reescriptura que es v a estendre,  tal i com demostra la correspondència,

durant  tot  un any  i que es v a produir,  sempre,  sota la mirada atenta de Joan Sales.  L’editor pot  suggerir

idees,  proposar títols,  introduir modif icacions  per obtenir un argument  més  ben trav at,  eliminar capítols

superf lus, etc. Aquest paper, Sales el tenia molt clar, perquè era conscient que la clau de la salut literària

d’un país  era que els  llibres  tinguessin lectors.  I  per Joan Sales,  els  lectors  eren el més  important.  Per

aquest motiu, considerav a que tots els retocs, totes les ajudes hav ien de «quedar en secret de conf essió,

perquè el públic,  f ins el públic  culte,  es pensi que la nov el·la ha estat  escrita ja de bones a primeres tal

com apareix impresa, gràcies a una merav ellosa inspiració que ha dictat al seu autor cada paraula. Hi ha

il·lusions  que conv é no destruir».  El cas  de Nit  de Reis  constitueix  únicament  un exemple entre molts

altres.  Sales  v a ser  present  i  v a col·laborar  activ ament  en alguns  dels  «parts» més  importants  de la

nov el·la catalana de postguerra. Segurament, a mesura que v agin sortint a la llum els div ersos epistolaris

entre l’editor i els autors del Club es podrà anar constatant que f er d’editor, per Sales, no signif icav a altra

cosa que «ajudar  —molt  humilment,  esborrant-se en l’anonimat— els  autors  a  perf eccionar  les  sev es

obres, a f er-les sobretot llegív oles, que v ol dir a f er-les triomf ar», una concepció de la f eina d’editor que,

malauradament, av ui, només presenten ben pocs representants de la prof essió.

 


