
Mercat del llibre i cultura nacional (1882-1925)" 

per Jordz Castellanos 

Si estudiem el món editorial en allb que representa per a la creació d'un mercat 
literari, no podem oblidar que ens movem en un camp dominat els interessos P econbmics, per més que aquests interessos apareguin modificats pel et que els pro- 
ductes amb els quals es comercia són productes culturals, és a dir, uns béns que no 
tenen valor material per ells mateixos sinó   el grau d'acce~tació i d'influencia social 
que puguin assolir. Al capdavall, des d'un punt de vista estrictament econbmic, el 
mercat editorial modern és la forma de reintegració i de participació en els circuits 
econbmics controlats pel capital de tot allb que es presenta com a excedent, com a 
valor immaterial (i no econbmic), que es justifica com a antitetic a ell. Res no s'esca- 
pa, doncs, al control de l'economia. 

1, tanmateix, el mercat literari és especialment sensible a fets ideolbgics i este- 
tics. Els seus. Deixem de banda, ací, fins a quin punt incideix a crear-los o vehicu- 
lar-los per centrar l'atenció, sobretot, en tot aquest conjunt de factors de difícil 
delimitació que anomenem «cultura» i, particularment, aixb que anomenem ecultu- 
ra nacional,,, en la configuració de la qual una llengua té molt a veure. Des d'aquest 
punt de vista, l'estudi del món editorial catali té un enorme interes justament per- 
que se situa en un espai de contacte (competencia, conflicte o col.laboració) entre 
dues cultures, la catalana i la castellana, que compten amb un rerefons absolutament 
diferent (de nacionalització, d'institucionalització, de capitalitat cultural, de funció 
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pública i, fins i tot, de públics lectors).' L'especifitat que aixb determina en relació 
amb el rnón editorial d'altres piisos converteix l'anilisi d'aquests aspectes de la 
historia cultural en una peca bisica per entendre les grans línies de la cultura con- 
temporinia a casa nostra. A tot arreu, de fet. Admetem que un mercat literari no és 
només un conjunt de circuits editorials, que compten també molts altres factors, 
perb ningú no pot negar que, corn a mínim des de la industrialització, l'escriptor 
arriba al públic i es relaciona amb el1 a través del rnón editorial i que és aquest rnón 
el que permet, el que ha permks, l'aparició de l'escriptor modern, el professional, 
que viu de la rendabilitat economica d'allb que produeix, és a dir, dels drets d'autor. 
Som al centre mateix de la problemitica cultural i literaria. N o  ens ha d'estranyar, 
doncs, que l'esforc de construcció d'una cultura «nacional. i «moderna» que tra- 
vessa el rnón literari catali des de finals del segle XIX s'hagi fixat en el rnón editorial 
com un dels seus objectius prioritaris o, si més no, com un espai de preocupacions i 
problemes. En aquest sentit, la professionalització de l'escriptor -que només pot 
existir si compta amb una infrastructura editorial ben assentada- és una peca fona- 
mental per a la funció articuladora i, doncs, unificadora que les societats modernes 
atorguen a les cultures nacionals. 

El m6n editorial catali, a més? és un punt interessantíssim de confluencia d'in- 
teressos literaris, lingüístics, artístics, culturals, ideolbgics i comercials, entre altres. 
Analitzar-lo com un dels nuclis de confluencia de tots aquests interessos és difícil, 
pero seria, alhora, molt productiu. Ningú no ho ha fet. 1 és que ens trobern davant 
d'una enorme dificultat: cal un treball previ de recollida de material i d'anilisi que 
no és facilment abastable. La Biblioteca Bergnes de las Casas, especialitzada en 
aquest camp concret, és, a l'hora de realitzar recerques histbriques, una peca essen- 
cialíssima,gerb també és malauradament un clar exponent d'aquestes limitacions. 
El procés e transformació del rnón editorial d'enci de mitjan segle XIX afecta,pro- 
fundament les empreses: passen de l'artesanat a grans empreses industrials. Es un 
procés, perb, lent i complicat, molt desigual segons el producte que es osa al mer- 
cat: l'aparició mateixa d'uns de1:erminats roductes que reben, ja de a ploma de f F 
Nietzsche, el nom de literatura industria, ho posa en evidencia. Els públics són 
diversos i els «valorsn de canvi també. Tot representa el seu paper en el rnón divers 
i bigarrat de la cultura contemporinia 

Modernització i mercat editorial 

L'inici de la modernització del rnón editorial cal situar-lo en la segona decada del 
segle XIX, per bé que, a l'estat espanyol, rbpiament, triomfa durant la Restauració 
borbbnica i, per tant, caldria considerar- P o un més dels factors que incideixen en la 
creació -o en els intents de creació- de l'estat modern. Fontana, referint-se al llegat 
que rep la Restauració borbbnica dels anys precedents, afirma que, després de lluitar 
per les llibertats polítiques generals, pels canvis en les formes de la propietat, pel 
desenrotllament capitalista, el segle XIX, a Espanya, tenia encara pendent la ~naciona- 
lització». «He insinuat, afirma, que el fracis per part de les classes dirigents espanyo- 
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les en allb que fa referencia a aquesta tasca -el fet d'haver-se acontentat a construir 
un estat centralitzat- ha creat unes condicions anbmales per a la Catalunya del segle 
XIX.»* La Restauració borbbnica representa aquest esforc de «nacionalització» de la 
societat i, doncs, de construcció de les estructures d'un estat modern, una construcció 
que inclou de forma rioritiria la unificació cultural i ideolbgica (arrasant, marginant f o anatemitzant tot al b que no sigui assumible o reconvertible). 

L'estabilitat política propicia que, a més de les estructures polítiques i educati- 
ves (ben controlades pel poder central), sorgeixi una altra peca rnés lliure, pero 
igualment necessiria per a aquest procés: una «intel.lectualitat» i, amb ella, una 
«cultura» (dic «una» cultura: inicialment, i dins la Renaixenca, ningú no es planteja 
cap contradicció entre cultura «espanyola» i «catalana»). L'aparició d'aquesta 
«nova» intel.lectualitat em sembla evident: no es tracta ni d'una tongada generacio- 
nal ni d'un corrent literari, sinó d'un nou estament, l'intel.lectua1, que apareix enca- 
ra carregat de contradiccions i problemes, pero amb una funció ja forca ben defini- 
da. És, a més, una intel.lectualitat conscient del paper que té, un paper no exempt de 
crítica envers els poders públics i la ideologia dominant; conscient del paper impul- 
sor i cohesionador de la cultura en la nova societat. Els noms de Pérez Galdós, 
Valera, Pereda, Clarín, Pardo Bazán, etc., fan costat als Yxart, Narcís Oller, Alfred 

isso, Pompeu Gener i els dibuixants Apel.les Mestres, Josep Lluís Pellicer, 
A O f exandre de Riquer, etc. Barcelona, crec que cal tenir-ho en compte, té una gran 
consciencia d'aquest fet o, més ben dit, d'aquesta necessitat, perque és una necessi- 
tat autentica i vivament sentida: tot el moviment editorial d'aquests anys, en el seu 
procés de modernització i expansió, exigeix, reclama, la unificació del mercat litera- 
ri i, per tant, no  ens ha d'estranyar que sigui d'ací, de Barcelona, en a uesta interac- 
ció entre comerc i cultura, d'on surtin les iniciatives més decidides 1 estinades a la 
«unificació» cultural. 

Barcelona és, en aquells anys, la capdavantera editora de l'estat (i, per tant, el 
centre de creació del mercat literari) amb una gran projecció a America. Incideix en 
la publicació de revistes (sobretot, les 41-lustracions~) i en la modernització dels 
productes: grans col.leccions de llibres, de bona qualitat d'im ressió, de paper, 
d'enquadernació, tipografia i c o m p ~ s i c i ó . ~  Es va a la recerca P un públic burgks 
que consumeixi productes ben fets, dignes exponents del nou estatus econbmic i 
social d'una burgesia ja ben assentada. Aquest és el «servei» que fa el món editorial 
del moment: la modernitat ve garantida pel peu editorial o, atesa la importancia que 
té el format uniforme, luxós, destinat a ser Iluit a les dependencies més nobles de la 
casa, les ~col.leccions». Entre les *ed.itorials» destaca Montaner i Simon, una 
empresa que datava ja de 1868, especialitzada en llibres il-lustrats de luxe ( ue s'e- 
quiparen per la seva qualitat als llibres de biblibfil), entre els quals destacaq'edició 
espanyola de les grans obres il-lustrades per Gustave Doré, i editora de dues revis- 
tes d'implia difusió com «La Ilustración Artística» i .El Salón de la Moda. (1884- 
1913). Compta, també, amb una gran col-lecció de llibres -nascuda com a regal als 
subscriptors de <<La Ilustración*- com és la .Biblioteca Universal Ilustrada» (que 
enquaderna Hermenegildo Miralles). L'empresa, el 1879, s'instal.la a l'edifici del 
carrer dYAragó, de Domenech i Montaner. 

Entre les col.leccions, que duen la marca del prestigi cultural i social, destaca 
per sobre de tot, la <<Biblioteca Arte y Letras.. Creada per Celestí i Enric 

2. Joscp FON.I*ANA, L'z f; de l'antic rtgim i la industrialització (1787-1868), dins Picrrc VII.AK (dir.), 
Historia dc Catalunya. V d .  v (Barcclona 1988), p. 452. 
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Catalunya vuitcentista (1850-1910) (Barcclona 1989). 



Domknech el 1881, va comencar paral.lelament amb la publicació d'una revista, 
«Arte y Letras. (1882-1883), ue dirigia Josep Yxart i comptava com a redactors (a 
la practica, urament nornina "l S) amb Galdós, Clarín, Armando Palacio Valdés i 
Eugenio Sel&s. Revista i col.lecció, doncs, tenen una gran importbcia corn a indicis 
de I'immens esforc que es fa des de Barcelona per aglutinar una <<intel.lectualitat» 
espanyola nova i prestigiosa. La revista, pero, només es publica dos anys i la biblio- 
teca passa a mans de Daniel Cortezo i finalment acabari en mans de la casa Maucci. 
La direcció literaria era de Josep Yxart i l'artística de Lluís Domknech i Montaner. 
Publicari, cal dir-ho, «clissics», antics i moderns, corn Schiller, Shakespacre, 
Horaci, Daudet, Goethe, Víctor Hugo, Moratín, Pereda o Palacio Valdés. N o  hi 
mancaven, doncs, els espanyols, tot i que Cortezo, seguint el mateix model, va treu- 
re una .Biblioteca Clásica Española» (Quevedo, Cervantes, Feijoo, Jovellanos, 
etc.). 

La novetat dels productes és inqüestionable i s'imposen en un mercat en ple 
procés de renovació, disposat :i servir les llars burgeses, pero, també, a oferir i 
explotar la lectura popular. Esmentem algunes empreses, corn 1'Editorial Espasa, la 
Llibreria Verdaguer (que publicara entre el 1882 i 1884 la .Biblioteca Verdaguerp a 
imitació de la «Biblioteca de Arre y Letras»), López Bernagossi (que tenia llibreries 
al carrer Ample i, sobretot, la famosa Llibreria Espanyola de la Rambla, i que, d'a- 
quest conjunt d'editors, és I'únic que cerca un públic popular, classe mitjana, 
menestral i obrer, ideologicament d'esquerres i anticlerical, sobretot com a editor 
de les revistes ~L'Esquella de la Torratxa. i «La Campana de Gracia.), Henrich i 
Cia., Maucci (aquesta creada el 1892 i bon exemple de comercialització de produc- 
tes de prestigi cultural). 

Les mancances del món editorial en llengua catalana en comparació amb tot 
aqu.est conjunt són evidents. «La Renaixenca» crea, el 1879, la .Biblioteca La 
Renaixenca»: total 8 volums, dels quals només el primer és il.lustrat (Del meu tuos, 
d'Emili Vilanova). Fora de col.lecció aniri publicant algunes coses, perb sense con- 
tinuit?t (La Papallona, de Narcís Oller; Novel.les vzgatanes, de Genís i Aguilar, 
cte.). Es, pricticament, I'únic iritent de jugar en catala la mateixa carta comercial de 
I'edició en castella. Perquk altres intents, com la <<Biblioteca Popular Catalana*, són 
més tardans (1892-1893) i menys renovadors. El desfasament és reconegut i es con- 
verteix en un autkntic problema, que s'intenta si més no alleugerir a través d'una 
associació, Protecció Literaria, els membres de la qual pagaven una quota mensual 
que els donava dret als llibres que seleccionava el comite de lectura: aquests llibres 
eren editats (generalment a la impremta de La Renaixenca) pel mateix autor, el qual 
cobria despeses amb els cinc-cents exemplars que aquesta associació li comprava. 
L'únic que arriscava, doncs, era I'autor. Pero tampoc no hi feia negoci. I és que, de 
fet, a la ditcada dels vuitanta, e! mercat literari catala era pricticament inexistent. 

La responsabilitat és, bbviament, de les bases culturals sobre les quals s'havia 
configurat aquest moviment que anomenem Renaixenca, que feia gravitar la vida 
literaria catalana culta entorn dels Jocs Florals. Aquests són I'exponent més clar de 
la siturició d'inferioritat de la literatura catalana: el seu espai lingüístic és ocupat per 
un mercat, en bona part generat per la seva propia burgesia i fonamentat en l'educa- 
ció escolar i el poder públic, que producix obres en llengua castellana i que ho fa, 
justament, en els moments en que a la literatura catalana li hauria tocat de realitzar 
la funció assignada a les cultures nacionals modernes: cohesionar, penetrant a través 
de I'ensenyament i la lletra impresa, el gruix social, dividit i contradictori, amb una 
concepció superior, d'identitat «nacional», una identitat que tenia la seva «demos- 
t rac ió~  i, doncs, el seu instrument de construcció, en la inciditncia pública de la pro- 
pia llengua i la propia literatura com a articuladores de la cultura pública i, doncs, 
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com a expressió de la nacionalitat. Aixb és el que passa, en aquests anys, a tota 
1'Europa industrial, bur esa, en tots els a'isos en els quals la literatura adquireix el 
seu caricter instituciona?. la olenitud de P a seva funció oública. , I 

Perb aixb ;o havia passat a Catalunya: els Jocs ~ f o r a l s  (i Jaume Brossa ho va 
denunciar amb totes les lletres a «L'Avenc»)"maguen en l'oficialitat la seva minsa 
penetració social: havien subsistit gricies a aquesta anormalitat i havien ajudat a per- 
Detuar la subordinació cultural, una subordinació aue es concretava. en relació amb 
el tema que ens interessa, en el desequilibri entre els generes, un desequilibri que no 
anava pas del tot malament a les minories ue havien pres la titularitat de la cultura 
catalana durant la Renaixenqa. Al capdava 9 1, els permetia controlar molt millor la 
producció del que els ho hauria permes un mercat lliure. 1, sens dubte, separar-se del 
seu públic, davant del qual demostraven una absoluta desconfianqa, per acollir-se, 
rnés aviat, a l'adulació dels polítics, uns poders que potenciaven una altra 
llengua. Així, el joc entre identitat i servitud trobava el seu e uilibri en la precarietat 
de la propia cultura. Recordem, si més no, els temors de Mi 7 i i Fontanals davant la 
novel.la. Josep M. Fradera ha argumentat recentment que la situació era producte 
d'una política conscient de les capes dirigents: <<la lenta recuperació de la llengua 
autbctona per als usos literaris cultes s'associi tendencialment a un artificiós procés 
d'allunyament de qualsevol ossibilitat d'expressió de les tensions i els conflictes 
d'una societat en curs d'acce P erada transforma~ió».~ La pretensió de construir una 
cultura dins una campana de vidre, perb, era possible perque existia un mcrcat en 
llengua castellana que ocupava els espais (generes, temes, públic, tractaments) de la 
modernitat i, doncs, de la construcció de la cultura burgesa. 

En tot cas, perb, a artir de la Restauració borbbnica, sorgeix el conflicte entre P llengua i modernitat cu tural dins la intel-lectualitat. Per a un dibuixant (Josep Lluís 
Pellicer, Apel.les Mestres, Alexandre de Riquer, Passos, Josep Pascó, etc.), aquest 
conflicte no existeix, pero sí que el viu apassionadament un Narcís Oller, que no 
pot integrar la seva literatura dins l'espai ..nacional» sense canviar de llengua. El 
conflicte portara la producció literaria culta catalana, especialment en els glineres 
amajorsn com la poesia, la novel.la i el teatre, a l'adopció exclusiva del catali, men- 
tre que el periodisme i la crítica, és a dir, els mitjans de comunicació, continuen 
encara produint-se bisicament en llengua castellana, en una tendlincia que rnés aviat 
sembla consolidar-se i que no es comenqari a trencar fins entrat el segle XX. 

Una peca bisica per a trencar amb aquesta situació és l'aparició de <<L'Avenc» i, 
rnés en concret, «L'Avens» dels anys vuitanta que va acabar essent dirigit per R.D. 
Perés. La importancia de Perés és fruit de la seva mateixa marginalitat cultural: des- 
lligat de la Renaixenqa i de formació bisicament castellana, el que fa en incorporar- 
se a aquella revisteta d'estudiants, creada per Jaume Massó i Torrents, és traslladar 
al catali els olanteiaments de cultura .nacional» aue haurien d'haver estat els nor- 
m a l ~  si el q;e es pretenia era construir una cultdra moderna. El seu programa és 
aquell article sobre La crítica catalana contemporinia," que no  és prbpiament cap 
anilisi de la situació de la crítica del moment sinó un article programitic, que recla- 
ma la creació a Catalunya d'una intel-lectualitat crítica i responsable com a esta- 
ment bisic de la vida pública (allb mateix que s'estava intentant crear a Espanya). 
La seva crida es dirigeix, sobretot, a Joan Sardi, el qual li respon amb un autentic 
programa sobre la 
nes, publicat a la «Revista 

6 .  Ranion 1). PEKES, La crítica litcrriria '1 Catalunya, ~L'Avcns,,, any 11, núrii. 10 (gciicr dc 1883), 
ps. 98-1 07. 
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la literatura, sense novel.les, uno hay buenos abogados, n i  médicos, no aún comer- 
ciantes., una afirmació que justifica conlparant el superior domini del llenguatge 
aue la societat considerada culta té a Franca. on es llegeix molt més aue entre nosal- , , " 
&es, i argumentant la qualitat d'experikncia manllevada que s'adqui;eix amb la lec- 
tura de la novel-la moderna, que equipara art i veritat: «¡Si aquí lo que nos falta es 
leer novelas y versos! ¡Si aquí10 que le falta al común de las gentes es cultura litera- 
ria, esa c u l t ~ r a  que sólo se adquiere leyendo versos y novelas!.' 

El primer «L'Avenc» (que sota la direcció de Perés incor ora Yxart, Sardi i 
Oller a la redacció). en ~lanteiar  la vida literiria en termes mo B erns. vosa les bases ', I , A 

per a la solució del dilema rneicat-cultura. Perb el procés és molt lent. Quan apareix 
el pro rama modernitzador de aL'Avenp en els primers noranta, la revista ja dis- 
 osa B i m ~ r e m t a  i llibreria i comenca a editar Ilibres. incor~orant  moltes novetats 
tipogrifiques, importades dy~nglatek-a  per Massó. És, evidentment, una irn remta P moderna i 110 demostraran en el format dels Ilibres, en la disposició tipogri ica, en 
la aualitat dels gravats. etc.. ~ e r b  els res~onsables no acaben de tenir consciencia de 
la c'entralitat deYllibre én 1a';ida culturai. Tot fa pensar que ~redorninen criteris ide- 
olbgics o lingüístics i el plantejament «comercial» ocupa un lloc secundari. Com a 
mínirn fins al 1903. 

N o  cal dir que publicaran autkntiques meravelles (com Oracions, de Santiago 
Rusiñol), pero tot aixb no deixa de ser excepció. Com les edicions en lletra gbtica 
de la Biblioteca Catalana de Marii Aguiló o les magnífiques peces editorials d'Oliva 
de Vilanova. Aquests productes són indici de l'existkncia d'un sector refinat, esnob, 
de la burgcsia, que consumeix -per dir-ho així- productes exclusius. Pero no  són 
sjgnes de vitalitat del mercat del llibre catali. L'absencia de novel.la, en aquest sen- 
tit, seria un símptoma més significatiu de la malaltia. El Modernisme només podia 
resoldre el problema si provocava canvis estructurals rnolt profunds. Perquk no es 
m odia construir d'un dia a l'altre un mercat literari modern, basat en la llei de l'ofer- 
;a i la demanda, mantenint el marc cultural existent. 

La cultura de la immediatesa 

Més encara: la incidencia del Allodernisme en aquests sectors minoritaris de l'al- 
ta burgesia té el seu complernent en l'atracció que exerceix en els sectors de la petita 
burgesia i la menestralia i, entre aquests grups, es genera una cultura basada en les 
revistes (eL'Atlintida~, aL'Aureneta., «Lo Teatro Regional», «La Creu del 
Montsenyn, ~ C ~ ~ t a l u n y a  Artística» i fins i tot aJoventutn), els certimens literaris 
(Jocs Flornls o actes similars) i les vetllades literiries. Si fins aleshores, des d'Oller a 
Casellas. des d'Yxart o Cortada a laume Brossa. la modernitat literaria s'havia iden- 
tificat arnb productes literaris sblids, ara són quadrets, narracionetes, poernets en 
prosa, caticonetes i corrandes els productes que ornplen a uestes revistes. El llibre 
és preterir i idhuc alguns dels joves escriptors es queixen %e la poca atenció que la 
crítica de prestigi posa a les seves revistes i als seus persistents col.laboradors. 1 és 
aue els deseauilibris estructurals vermetien no tan sols surar a rnolts indocumentats 
'cosa que no hauria deixat de ser normal-, sinó que, a més, els permetia de 
situar-se en espais forca cCntrics de la vida cultural. La situació és, en bona part, 
producte de l'escissió entre el món editorial de gran consum i la literatura catalana. 
Aquesta divisió accentuava encara més la gratuitat aprofessional d'aquests sectors 

7. Juati SAKLIA, Ln Iccrrirn dc, novelrrs, .La Vanguardia. (25-NI-1888). Kccollit dins Obras escogr- 
das. Sbr~c  c.ist~ll.~na, vol. I (Barcelona 1915), ps. 41-49. 



literaris (que, és clar, no eren tota la literatura catalana, pero n'agafen els sectors 
popularitzants de la petita burgesia) que produien una mena de literatura patribtica 
(directament o indirecta) que neix de la confluencia de modernisme i catalanisme i 
que, de modernista, en el sentit que tenia aquest terme en els primers anys noranta, 
en té ja ben poca cosa. Literatura, al capdavall, local i localista, feta d'efusions senti- 

ue ben poca novel-la podien produir. Si ho exemplifiquem arnb la 
novel-la (e genere comercial per excel.lkncia) i resseguim en els primers anys de 
segle la quantitat que se'n publiquen cada any, ens surt un balan$ descoratjador: 
una, dues, tres... poc més. 1 és que no costa gens d'adonar-se del lloc secundari, late- 
ral o circumstancial que ocupaven les novel.les en el mercat literari catali del perío- 
de. Prescindint de la major o menor vilua literaria de les obres -un aspecte ue des 
d'un punt de vista «institucional» no deixa de ser un element secundari-, a 4 lb que 
resulta autenticament significatiu d'aquest fet és l'absencia d'un tramat editorial 
modern que cerqui el seu suport en un genere majoritari i, per aixb, comercial, com 
és la novelsla. A més, el seguiment de la premsa (des de .La Renaixen$a» o «La Veu 
de Catalunya» a <<Joventut. o d a t a l u n y a  Artística-) en els primers anys de segle 
-concretament, entre 1900 i 1903, bé que podríem fer-lo extensiu a tota la decada 
anterior- demostra que aquesta penúria novel.lística no  constitueix cap problema 
reconegut, ni estetic (és a dir, de la novelela com a genere), ni cultural (és a dir, per la 
funció institucional que li correspondria dins una literatura moderna). 

Perb la manca de notícies sobre novel-la catalana contrasta arnb la gran quantitat 
de notes informatives que produeixen els centres culturals i recreatius: sobre repre- 
sentacions teatrals, celebracions de certimens o vetllades artístico-literiries. Les revis- 
tes mateixes, que proliferen en aquests anys, formen part d'aquesta mena de produc- 
tes literaris arnb una considerable presencia social (dins els límits del mercat catali del 
moment): les satíriques (de sblida tradició vuitcentista, nascudes costat per costat arnb 
el teatre xaró de Pitarra i, arnb aquest, l'únic producte de consum en llengua catalana 
reconegut, ara renovades arnb el &u-cut!» i, més tard, arnb el «Papitu~),  les teatrals i, 
sobretot, de resultes de l'onada catalanista-modernista de finals de la decada dels 
noranta, les revistes literiries locals i/o de la petita burgesia. Aquestes revistes, tot i la 
precarietat arnb que viuen, estableixen una estreta relació arnb el seu públic: d'ell 
extreuen (com demostra la secció de Cowespondennd) bona part de les col.labora- 
cions, en un cercle de relació que propicia la solidaritat patribtico-literaria. Una soli- 
daritat en la qual la novelela no sembla pas que hi tingui cap paper. 

I és que, deixant de banda els sectors més cultes, el tipus de literatura que gene- 
ren aquests circuits té molt a veure arnb la dimensió social, col.lectiva, del consum 
immediat: la lectura en veu alta de la jocositat o del comentari d'actualitat, el poema 
(no parlem, ja, de tota la dimensió que connecta literatura i cant coral, que ha ana- 
litzat Joan Lluís Marfany)s o el oema en prosa o la narració destinats a ser recitats 
en els certimens o, si més no, 1 P egits en el cercle precís dels altres companys com- 
pradors de la mateixa revista. La literatura s'agafa a la immediatesa. 1 s'allunya 
d'allb que havia anat essent la novelsla moderna: un estudi pacient i detallat dels 
comportaments socials. Escriure novel-la exigeix molt de temps i llegir-la és un acte 
personal, individualitzat. N o  sembla que els joves del 1900 disposin del temps que 
els cal per a la producció ni, diria pel que deixen entreveure, per al consum prbpia- 
ment literari. Perb, a més, quina rendabilitat en traurien d'escriure novel.la? Entrar 
en els cercles literaris catalans és introduir-se en alguna revista o guanyar algun pre- 

8. Joan Lluís MAKFANY, -Al damunt dels nostres cants. .. N: Nacionalismc, modernisme i cant coral a 
la Barcelona delfinal de segle, dins Hornenatge a Pierrc Vilar. Vol. i, =Rcccrqucs*, núm. 19 (1987), ps. 
85-1 13. 



mi en alguii certamen. Bona part d'aquests aspirants a escriptors no es plantegen la 
professionalització com a escriptors purs i, si ho fan, miren més cap al teatre o el 
periodisme. 

La desaparició (o reducció, si es vol) de la producció novel.lística en castelli a 
Catalunya no va acompanyada d'una floració de novel.les en llengua catalana. El can- 
vi que s'hn produit, en els vuitanta, en la intel.lectualitat, no acaba de tenir corres- 
pondencia en el públic, que continua consumint novelsla en castelli, en laja ben con- 
solidada presencia a Catalunya de la gran novel-la espanyola del moment, des del 
Padre Coloma a Pérez Galdós, Alarcón o Blasco Ibáñez. O traduccions al castelli. 
Calien, insisteixo, canvis en profunditat, és a dir, polítics i socials (educació a l'escola i 
estatus polític i social de la propia llengua, generalització de la consciencia de catalani- 
tat, etc.) per variar els hibits de consum. Uns canvis que no acabaran de produir-se. 

Cap a un mercat novel.lístic catala 

El 1901, Josep Pous i Pages constatava la consolidació d'aquesta situació, tot 
remarcant la eran imeortincia de la eroducció editorial barcelonina. logicament en 

0 , " 
castelli: al'extraordinari moviment editorial que, d'un quant temps en& se nota a 
Barcelona*, de manera, escrivia, .que surten més llibres de les premses d'aquí en 
una setnlana que a Madrid en un mes».' Pous, de fet, no es plantejava en cap 
moment el problema de la llengua. H o  faria més tard, el 1905, en enfocar el tema 
des de la perspectiva de la professionalització de l'escriptor. Ara, pero, el 1901, tro- 
ba natural que els productes apareguin en llengua castellana. La seva intenció és 
constatar el canvi qualitatiu i quantitatiu en l'edició de les obres que cerquen el gran 
públic, especialment la preterició de la novel.la .criminal. que anys abans propor- 
cionava grans exits i que ha estat superada .de bon tros per les obres sanes i civilit- 
zadores que es posen a la vendan, amb la qual cosa Pous expressa el desig que lenta- 
ment vagi introduint-se un corrent civilitzador: les obres s'editen per u2 es venen, 3 motiu pel qual apot assegurar-se que aquest gust [el del públic] ha so ert un canvi 
radical, orientant-se cap a la seva depuració.. La gran novetat és la proliferació de 
traduccions d'autors (Tolstoj, Zola, Daudet, Renan, Mirbeau, DYAnnunzio, etc. o 
de Sienkiewicz i Maksim Gor'kij, en aquells moments autkntiques novetats) a preus 
ínfims. L'impacte, sense cap mena de dubte, és el de lYEditorial Maucci,l0 bé que 
tampoc no es pot descartar l'impacte d'una editorial «avancada» com la Sempere, 
de Valhcia. creada el 1900. amb earticieació de Blasco Ibáñez i convertida el 1914 
en Editorial Prometeo. Seria, rnirit des d'un altre angle, la constatació que idhuc els 
objectius del Modernisme de culturització i europiització de la cultura catalana 
s'estaven portant a terme en castelli.ll Amb tot, la queixa de Pous i Pages es dirigeix 
exclusivament a les traduccions, carregades d'errors per culpa de la precipitació a 

obliguen les baixes tarifes que imposen els editors (de tretze a catorze duros el 
volum de tres-centes pagines, és a dir, a preu de copista), a les mutilacions dels tex- 

9. Joscph PIUI.A u. Pous i Paghs], El moviment editorinl n Barcelona, acatalunya Artística., 111, 
núm. $9 (fcbrcr de 1902), ps. 118-120. 

13. 1:uridada cl 1892 pcr Manuel Maucci, edita de tot, sensc manies, des de Reclus o Kropotkin a 
Nietzsclic, %»la, Maupassant, Dumas, Hugo, Vargns Vila, els russos, Zarnacois, Salgari o Pey i Ordeix, 
Acaba, a mes, fcnt-sc cirrcc de la *Biblioteca Arte y Letras. i, anys a venir, de la *Colección 
I>oinCtiech~~, de la  novela Cortan, etc. 

11. Cal recordar (com rn'ho ha recordat Josep M. Balaguer) que J. V. Foix caracteritza, a Cat<~lnns 
del 1918 (Barcelona 1965), p. 20, els modernistes pel vcstuari (sduia el cabell Ilarg, xamberg i xalina, i 
funiava en pipa*) i per I'atcnció a un tipus dctcrminat de.literatura en llengua castellana (''mercadejava 
dos llibrcs de Nicti.sche cn traducció castellana i un dc Valle-Inclánn). 



tos i a la poca cura en les edicions. De manera que aquella funció culturitzadora, 
regeneradora, que es podria fer -i que el públic, arnb el seu canvi de gustos, dema- 
na del producte- resulta clarame,nt traida.12 Els editors francesos, afirma, com la 
col.lecció ~Levyn  o ~Romans  Etrangersn, dYHachette, publiquen traduccions 
excel-lents en volums immillorables i ho fan arnb un mercat que per la seva ampli- 
tud no és pas superior al dels editors barcelonins, que compten arnb America: «Ja sé 

ue és predicar en el desert. Aquestes editorials porten totes elles el mateix pecat 
!'origen: un mercantilisme insaciable. Si fos possible fer-los-hi comprendre la mis- 
sió civilitzadora que els hi esta encomanada; si fos possible donar-los-hi un altre 
ideal que el balanc de fi d'any i el llibre de caixa, que se'n podria fer de camí arnb 
poc temps per enlairar el nivel1 intelelectual de les multituds!. 

El problema que Pous no planteja, el de la llengua, és també, logicament, resul- 
tat d'aquest mateix mercantilisme: la situació d'anormalitat cultural de la Catalunya 
del XIX, arnb la Renaixenca bastida sobre sentiments i emblemes i la indústria edito- 
rial assentada fermament sobre conceptes d'eficacia, funcionalitat i riquesa, provoca 
que es consolidi a Catalunya, malgrat el Modernisme, la trigica escissió entre cultu- 
ra propia i mercat literari. La burgesia catalana va guanyar la carrera comercial: va 
conquerir el mercat castella, pero ho va fer renunciant a la prbpia cultura i jugant 
arnb les armes de la competencia. 1 com que tot mercat tendeix a l'homogeniització 
per tal d'estalviar costos, va convertir-se (i les petites concessions que feia no fan 
més que rgblar el clau) en l'enemic de la pro ia cultura. N o  oblidem, a més, que 
tota indústria editorial arrossega tecnics i pro f essionals del món de l'art i de la lite- 
ratura, que els compromet arnb uns projectes comercials. A Catalunya, doncs, el 
mateix nucli editorial, com el de la premsa, en generar aquest entorn d'interessos 
professionals, propiciava actituds anticatalanes o, si més no, culturalment i lingüís- 
ticament diglossiques ue poc podien afavorir la normalitat cultural pretesa. 

Pous creu que la so I ució hauria de venir d'una «col.lectivitat de gent prou despre- 
sa, arnb prou altesa de mires, perque el deler del guany no emboiri el fi educatiu que 
deu complir la impremta.. En altres termes: fer que els objectius culturals redomi- 
nin per sobre dels mercantilistes. Aixb vol dir, a la practica, crear estrats di . P erents de 
consum en circuits comercials paral.lels, perb és evident que els estrats més alts de 
producció de cultura, que de manera natural i logica es plantejaran en llengua catala- 
na, només podran sobreviure (ja que no compten arnb cap suport economic oficial ni, 
propiament, privat) si compten arnb una base social prou amplia que permeti renda- 
bilitzar els productes. La novel.la podria ser, en aquest sentit, un instrument per a 
ampliar els circuits de l'alta cultura, de creació de lectors i consumidors cultes. El pro- 
blema, pero, es presentara quan apareguin determinats corrents contraris al genere. 
Perque cal tenir present, també, que el Modernisme responia a una serie de canvis 
socials i estetics i que la voluntat renovadora de la minoria intel.lectua1 no sempre va 
encaixar plenament arnb les possibilitats reals que la base cultural permetia. 

Així, es produeix una paradoxa: justament quan, per primera vegada, apareixen 
uns nuclis d'escriptors que resoludament aspiren a una «normalització», a la crea- 
ció d'un mercat literari real basat en les lleis de l'oferta i la demanda, que permeti la 
professionalització de l'escriptor sense renunciar a la ropia llengua i a la propia 
cultura, justament aleshores els productes que més Pacilment podrien permetre 
aquesta comercialització de la literatura, com la novel-la i el teatre, esdevenen 
«peces dYart» destinades al consum selecte (d'unes minories esnobs que, a 

12. Vegeu, sobre aquesta funció que s'atribueix a la novel.la moderna, el comentari d 'unamuno quc 
recull Alan YATES, Una generació sense novel.la? (Barcelona 1975), p. 27: Y puede asegurarse quc las 
novelas son hoy el canal más importante por donde llega al público el pensamiento sociológico, ético, reli- 
gioso y filosófico de los maestros. Es la forma más v iva  de la vulgarización.* 



Catalunya, són mínimes i, en tot cas, més aviat estrangeritzants), arnb la qual cosa, 
novel-la i teatre entren en acrisin, és a dir, en la situació d'incertesa i variabilitat de 
tot producte selecte, que ho és en la mesura que és «noun, es a dir, «diferent» i, 
doncs, personalitzable. 1 és que, ;amb el Modernisme, conflueixen dos factors que 
condicionen profundament el consum literari: moda i crisi de valors. Recordem 
aquel1 text de la revista «Luz», el 1898, signat per Angel Cuervo, en el qual es posa 
en confrontació la sensibilitat moderna i, doncs, la mateixa condició artística, arnb 
la novel.la -com a genere de masses- i desemboca en la proposta d'abandonar el 
genere en mans del mercat .bullanguero y popular» i lliurar-se al conreu dels gene- 
res ~ar t í s t i c s~ :  .hagamos arte, condensando en poemas verdaderos, artísticamente 
cuidados y cincelados, las ideas que cruzan como relámpagos el aire viciado de nues- 
tras tiempos. D 

El text, si més no, posa de manifest la diversitat de públics i, sobretot, l'aparició 
d'un públic nou, elitista. En efecte, a la correspondencia que van creuar-se 
Hermenegildo Miralles i Raimori Casellas a propbsit de la revista ~Hispania., qPe editava el primer com a propagarida del seu establiment, s'hi deixava entreveure e- 
xistencia d'aquest nou públic, al qual calia servir productes moderns. De fet, 
Miralles presenta tot un rograrrla de pirateria editorial arnb un únic objectiu: pro- 
porcionar una aparenca i' e modernitat ue, escriu, .guste a u n  público que V. cono- 
ce perfectamente y que yo conozco tam 2 ién hoy». El Modernisme cercara d'atreure 
aquest sector, burges obviament. Pero no deixa de ser significatiu que aquesta revis- 
ta, que el ersegueix, sigui escrita en llengua castellana, i que cerqui l'aval de «las 
primeras &as literarias y gráficas de Espaiiaía. , tot i que sigui a Barcelona on es 
publiqui i que si ui dels cercles artístics i literaris barcelonins d'on extregui els seus 
col.laboradors. #S el mateix que passa arnb altres iniciatives Fom la revista -Luz>>, 
tan refinada, o .Hojas Selectas», .Pluma y Lápiz. o ~ A l b u m  Salón». Con- 
tririament, les «Il.lustracions» catalanes si arriben a quallar és entre la burgesia tradi- 
cional, com passa arnb la «Il.lustració Catalana*, reapareguda el 1904 en mans de 
Francesc Matheu, després que hagués fracassat l'intent de creació de la «Il.lustració 
Llevantina. (que volia ampliar el mercat a tots els Paisos Catalans). Els cercles als 
quals arribaven aquestes publicacions catalanes eren, en el fons, els mateixos que el 
1879 havien permes l'edició Croquis al natural, d'Oller, organitzats com a Protecció 
Literaria. En els primers anys de segle, trobem una entitat similar a aquesta: 
Associació de Lectura Catalana, pero sembla més preocupada a connectar arnb la 
cultura de la immediatesa, arnb la conscienciació nacionalista, ue no as en l'edició 7 P de llibres, com sembla des rendre's d'un programa que abasta es esco es, l'edició de 
fascicles i la creació d'una iblioteca popular arnb donatius dels escriptors.I3 

Per a Pin i Soler, l'editor de llibres catalans era «un senyor molt amable qual 
missió es redueix a donar lo seu nom per a ser posat a les cobertes del llibre, tenir-lo 
ben guardat quan ja esta llest, i anar-lo traient de dintre un armari de sa botiga 
venent-ne un, dos, tres exemplars, vint o cent a un, dos, tres, vint o cent aimadors 
que tinguin l'humorada de voler-lo comprar; guardant-ne el producte fins al dia de 

13. -En el local de I'Associació de Lectura Catalana tingué lloc el dissabte proppassat una iinpor- 
tatit rcuiiió a la que assistircn dclcgats de totes les entitats i peribdics catalanistes. L'objecte d'aquesta 
reutiió és lo de verificar anyalmcnt una festa nacionalista en la que hi prenguin part cls ncns i nenes de 
totcs Ics cscolcs catalaiies. S'acordi que la festa tingués lloc en la diada de Corpus, per ser aqucst un dia 
molt ~ i ~ n i f i c a t  pcr la causa de Catalunya.. (~Catalunya Artística., 2a. epoca, 11, núm. 28, 2-11-1905, p. 
87). Altrcs activitats: .El Poble Catali,., ii, núm. 9 (7-i-1905), p. 3, i *Jovcntut», V I  (1905), ps. 455-456. 
La revista fcmcniiia .Or i Grana., proinotora de la Lli a Patribtica dc Dames, informa de la intervenció 
en elr Jocs I-lorals de Mnlins de Rei de dues rapsoks de I'Associació (*Augusta*, nOr i Grann  a 
hfolirzs dc Kei,  .Or i Grana*, i, núm. 2,13-x-1906, ps. 24-26). 

14 Esri~<lis i <is.scii~s 



la liquidació que s'efectua entregant a l'autor tot lo encaixat menos una comissió que 
sempre resulta excessiva~, cosa que. explica que «en lo negoci de llibres s'hagin fet i 
es facin a Barcelona fortunes considerables per part de qui en ven o els ex lota, i que 
no guanyin ni per pagar la tinta que gasten los qui els escriuen o els ado E en».14 Les 
llibreries de Francisco Puig, Tobella i Costa, Verdaguer i, fins i tot, Antoni López, 
resvonien a models d'editor molt tívicament vuitcentistes. L'Avenc revresentava un 

J 1 

ce; trencament. Pero no va concretar-se fins als primers anys del segle XX. 
Sembla, en efecte, com si entorn del 1903 les coses haguessin comencat a can- 

viar: avareixen. en aauesta data. diverses iniciatives editorials aue resDonen al Dro- 
grama culturitzador que mira cap a un públic ampli. Són: per'part be  ve&, la 
«Biblioteca Po ular de 1'Avenp (1903-1915) i la *Col.lecció de Prosistes Catalansw 
(1904); la *Bib f' ioteca Nova Catalunya» (1903-1904); la -1l.lustració Catalana», que 
engega, paral.lelament a la revista, una forta activitat editora; amb més modestia 
perb no menys intencionalitat, les publicacions de la revista «Catalunya», de Josep 
Carner. A més, el fulletó de la revista «Joventut~, que s'havia anat assentant, i, a 

artir de 1906, la .Biblioteca d'El Poble Catalin. Destaquem que, del conjunt, l'es- 
forc oooularitzador de la <<Biblioteca Nova Catalunva~ fracassa desorés del nove 

J 1  I 

volum, amb un balanc pobre, quantitativament i qualitativa, i que 1; «Il.lustració 
Catalana. jugara una carta molt conservadora, estkticament i liteririament. Fet i fet, 
pero, es tracta d'iniciatives sorgides de col.lectivitats «de gent prou despresa, amb 
prou altesa de mires, perquk el deler del guany no  emboiri el fi educatiu que deu 
complir la impremta», tal com preveia Pous. Del conjunt, la més important i simp- 
tomitica és, sens dubte, la de L'Avenc. L'objectiu de L'Avenc és dur a terme, en 
catali i amb un clar respecte pels originals i les traduccions, aquel1 objectiu civilitza- 
dor de que parlava Pous i Pagks a proposit de lYEditorial Maucci -que ho feia 
malament i en castelli. La recerca d'obres narratives (novel.la. en concret) obeeix 
també una voluntat de renovació: no  reeditar obres del XIX, com feia el fulletó de 
«La Renaixenca», sinó obres noves, adequades tant a la voluntat modernitzadora i 
culturitzadora com a les dimensions de la col.lecció. Per aixb, convoca un concurs, 
el 1904, a la recerca d'originals (en sortiri Josep M. Folch i Torres, Agustí Calvet, 
E. de Fuentes. etc.). , , 

Alhora, en la vida cultural catalana, sorgeix una polkmica sobre la professiona- 
lització dels autors (també, dels artistes). La rovoca Emili Tintorer, que escriu: 
«¿Quin és el poeta, quin el literat, quin I'autor S ramitic o el eriodista que, escrivint 
en catali i de coses catalanes, pugui viure honorablement S el seu treball? Nostres 
millors escriptors i poetes s'hi pensen tres vegades abans d'imprimir un llibre. N o  
n'hi ha cap que pugui afirmar per endavant que vendri tres-cents exemplars, jtres- 
cents exemplars tractant-se a voltes d'obres mestres, d'obres que honoren una Iitera- 
tura i dignifiquen un poble, d'obres a que l'estranger se'n vendrien tres-cents mil!»15 
Aquest és, segons ell, lY~espectacle trist que dóna, la nostra burgesia de pam/enus». 
Una acusació que recollira també Josep Pous i Pages quan, després de diverses inter- 
vencions, repren el tema a la skrie d'articles El mal i el uemei, publicats a .El Poble 
Catalb  el 1905. Pous recollia el lantejament en termes econbmics i insistia en la B xifra dels tres-cents com a indici e la precarietat del mercat: 

«Quin és el nombre d'exemplars venuts que assenyala l'irxit d'un llibre 
catali? Tres-cents: o sia, amb prou feina el cost de l'edició quan aquesta no 
és luxosa. 

14. J. PIN S<>I.I:.K, Varia. I I  (Barcelona 1905), p. 30. 
15. Einili TIN.I.OKI:.I<, Pcr l'art de lapitria, *El Pobic Catala., r, núiii. 8 (31-XII-1904), p. 2. 



»SJha citat, com a cosa extraordinaria que dels Drames rurals se n'esgo- 
tés una tirada de cinc-cents exemplars en set o vuit mesos. 1, no és dolorós 
que s'hagi cregut deure tocar les campanes, quan se n'havien d'haver venut 
quatre vegades més donada la forca de I'estil i la novetat dels temes i el mis- 
teri amb quk venia embolcallada la personalitat del seu autor? 

.Es vergonyós, pero cal confessar-ho.~'" 

En responsabilitzava els mateixos sectors socials que Tintorer: no les capes bai- 
xes -que tenen, segons ell, instini: artístic i voluntat per educar-se- sinó la burge- 
sia, que mira ala literatura amb depriment indulgencia per considerar-la cosa 
secundaria, sense importincia~. El resultat és que .la nostra cultura, fins avui, no ha 
passat d'ésser una figura retorica». Pous hi repassa totes les mancances: 1) l'absencia 
d'una sblida tradició literaria, 2) la inercia a considerar que el castelli és la llengua 
de cultura, 3) la reclusió dels escriptors en cercles tancats, 4) la manca d'una crítica 
educadora i raonada i, finalment, 5) la indiferencia del catalanisme polític («D'enci 
que el catalanisme s'ha Ilancat de ple a la lluita política, sembla que s'hagi divorciat 
per com let de totes les manifestacions artístiques i literiries, de tot lo que no sigui 
fer regi I ors i diputats*). Al capd;ivall, allb que s'hi constata és el divorci entre una 
indústria editorial barcelonina i una cultura catalana que no compta amb el suport 
comercial suficient per assolir la modernització a que aspira. Establert d'aquesta 
manera el conflicte, difícilment el voluntarisme que demanava Pous i Pagks podia 
trencar el cercle viciós. 

Plantejar-se, amb aquestes condicions, la necessitat de viure de la literatura 
(més que no «per a la literatura», com ja feien molts d'ells) implicava I'assumpció 
plena i voluntaria de la dimensió comercial de l'activitat literaria. Des del meu punt 
de vista, tot i les declaracions de caracter elitista que apareixeran en algun moment, 
aquesta assumpció no és cap problema. Al contrari: les protestes contra el mercat, 
les reivindicacions del valor absolut del producte, responen més aviat a la recerca de 
la seva valoració social. En nom del mateix valor del producte, Pin i Soler afirma 
que «cal combatre [...] la ridiculesa d'escriure de franc».I7 Montoliu qualifica I'es- 
criptor corn «I'industrial més noble de tots, el comerciant dels productes més 
nobles i més exquisits». Perb comerciant, al capdavall. El roblema era trobar el P comprador. Perque, en cl Modernisme, es produeix un altre actor també important 
per al tema que ens ocupa: la manca de públic .normal» contrasta amb la prolifera- 
ció, amb l'eufbria, dels ~creadors» (o, si es vol, dels aspirants a creadors). N o  calen 
gaires exemples. Són molts els testimonis de I'epoca que ens ho confirmen: el 1904, 
Joan Ollcr i Rabassa escrivia: <<A Catalunya s'escriu, mes no es I legei~»; '~  Ramon 
Miquel i Planas, tot comentant el 1906 la quantitat de llibres, revistes i certimens, 
afirma que hi ha una excessiva desproporció «entre el que es publica en catala i el 
nombre dels qui poden llegir-han. 1 Manuel de Montoliu, en un comentari als 
escrits ja esmentats de Pin i Soler, afirmava: «Manca públic a la nostra actual litera- 
tura. Es una desproporció massa grossa la que hi ha entre la rica producció del nos- 
tre mercat i el migrat públic que acudeix a aprofitar-se'n. Produim massa per a un 
mercat tan pobre i tan retret .~  

Certament, tot sembla indicar que, com a producte de I'eufbria política del 

16. J. POLS i PA(;~:s, El mal i cí rcrnci, .El Poblc Catalb, i i ,  núins. 11 (21-i-1905), p. 1; 12 (28-i- 
1905), ps. 1-2; 13 (4-11-1905), p. 1; 14 (1 1-ii-1905), p. 1; 15 (18-11-1905); 17 (4-iii-1905), p. 1; 19 (18-iii- 
1905), p. 1; i 22 (8-iv-1905), ps. 1-2. 

17. I'IN I Soi.l:.~, Vrrri~z. 11, op. cit., p. 33. 
18. J. Oi,i.i.it, <cRibliotccrt Poprilnr dc L'Avcn~, , ,  nrt. cit. 



catalanisme i de la seva expansió entre la petita burgesia i els nuclis de comarca, es 
produeix una certa inflació d'autors, una inflació que s'accentua a partir del 1906, 
amb l'impacte del moviment de Solidaritat Catalana: la producció supera la deman- 
da i, a més, no sempre respon als nivells de qualitat exigibles. 1 és que, en aquells 
moments, la literatura (a través dels certimens o l'edició de llibres) vehicula impul- 
sos atribtics o de rebelelió social, als quals el Modernisme havia pro orcionat vies 
de Lrmulació, perb que tampoc no acabaven d'ajudar a consoli - B ar la mínima 
estructura editorial catalana. U n  exemple diria que axiomatic d'aquesta limitació és 
la creació de la «Biblioteca d'El Poble Catala*, que és l'única col.lecció especialitza- 
da en narrativa (de fet, novel-la) i uc era regalada als subscriptors del diari. En tot 
cas, el Modernisme no resol el pro 1 lema. 

El noucentisme 

Com que el que presento és un esquema de l'evolució del problema, si ui'm k ermesa una certa simplificació: fins al 1917 el Noucentisme no es planteja e pro- 
[lema del llibre. Es discuteix de biblioteques, de si calen biblioteques po ulars o 
públiques i Ors  parla de la necessitat que les institucions financin l'edició B e llibres 
erudits, Pero el Noucentisme és un moviment ue s'ha organitzat al marge de les 
lleis de l'oferta i la demanda. M'explico: davant I el públic *real» i de les limitacions 
que aquest públic, qualitativament i quantitativament, imposa a la vida cultural i 
literaria, decidcix prescindir-ne i recolzar en les institucions com a via per configu- 
rar una nova bur esia, la burgesia ue no tenien: una burgesia culta, preparada, 
capag d'ordenar e f país. Desconfia, %oncs, de la petita burgesia o de les burgesies 
comarcals ue havien acabat donant suport al Modernisme (i generant aquella 4 mena d'inte .lectuals que rebutgen) i desconfia de l'alta burgesia. La seva voluntat 
és crear una cultura «normal*, competitiva, europea, gairebé al marge de la societat. 
Allb que havia aconseguit el Modernisme els quedava curt: massa limitat i massa 
poc discriminador. Perque «cultura* és uvoluntat* i aexigencia* al servei d'uns ide- 
als. Riba ho formulava com una aplicació de l'arbitrarisme orsii i a propbsit del tre- 
ball de modernització de la llengua realitzat er Pompeu Fabra, perquk l'ideal f catala és (i si no fos així no valdria la pena de er cap esforc) de ser ~íntegrament 
nació entre les nacions»." Una exigencia que entra en contradicció amb la burgesia 
acomodatícia. Carner insisteix constantment en els perills de caure en l'aberració 
«que l'art sigui condicionat pel seu públic»:20 cal crear una literatura que no depen- 
gui de les vendes, perquk si fos així els ideals de literatura patrícia es rebaixarien. 
Cal crear una acultura* per a una societat, sabent que aquesta societat no té cap 
interks a crear-la. 

Lentament, aquests ideals de ucultura nacional* van prenent cos en un clar pro- 
cés de radicalització ideolbgica que anira lentament posant en evidencia que hi ha 
una profunda escissió entre la intelvlectualitat noucentista i la burgesia areal*. 
Perque la institucionalització és lenta i no suficientment eficac i comencen a a arei- ¿f xer corrents diversos que, tot cercant d'aprofundir en l'organització de la vi a cul- 
tural i literaria, van demostrant els límits de la Lliga Regionalista. És prou significa- 
tiu que, ben aviat, sigui una empresa independent, la de «La Revista* (amb 
López-Picó, Joaquim Folguera, Foix, Riba i companyia) el principal nucli literari i 
editor (pero amb els mateixos condicionants de les iniciatives del Modernisme: 

19. Carlcs R i i s ~ ,  Obres completes. 11: Crítica, 1 (Barcelona 1985), p. 82. 
20. J.  C A R N ~ ~ K ,  La dignitat bteraria, rccollit dins El reialme de lapoesia (Barcclona 1986), ps. 122-132. 



gru cultural que actua sense mires «comercials»). Fins que apareixeri una iniciati- 
va: fl~ditorial  Catalana. 

Respon, tot sembla indicar, a un nou emmarcament del problema editorial i 
cultural catali: la necessitat de situar-lo en les funcions socials qnacionalitzadores~. 
Potser es podria parlar d'una certa insatisfacció per les limitacions de la política ins- 
titucional derivada exclusivamenl: de la Lliga Regionalista i de la necessitat d'agluti- 
nar els cercles esauerrans aue havien entrat en conflicte arnb la ~ol í t ica  d'aliances 
amb els lerrouxisks que havia yortat la Unió Federal ~acionafista Republicana. 
Molts d'aquests intel.lectuals, bona part dels uals no es reconeixien com a noucen- 
tistes. s'havien associat a I'entorn de la Tunta 3 'Afirmació Catalana. creada el 1915 i 

residida per Joscp Carner. ~anmatGx,  sembla que la iniciativi de creació de 
FEditorial Catalana va venir de Prat de la Riba. L'objectiu inicial era capitalitzar 
«La Veu de Catalunya~ i, arnb el diari, la Lliga Regionalista, a la qual, de retruc, se li 
pro orcionava una plataforma d'influencia social." La motivació era, doncs, políti- 
ca a E ans que cultural, tot i que en el projecte pratii ambdós aspectes eren insepara- 
bles. .La Veu de Catalunya~ el presentava com «el més gloriós i complet instru- 
ment de difusió de les nostres reivindicacions autonomistes*, perquk, afirmen, «ja 
ha arribat I'hora de crear en tots els ordres de la intel4igencia una "cultura catala- 
na", de manera que no haguem d,e cercar en llengües estranyes el ue per via natural 
ha de venir-nos en la propia». Afegeixen encara, després d'una re 4 erencia a la unitat 
cultural de Catalunya, Balears i Valencia (així ho especifiquen) la necessitat de 
potenciar la producció propia, bé que sense es ecificar en quins generes: 
.Simultiniament creicm també que és hora ja de Bonar impuls a la producció 
intel.lectua1 nostrada; i per aixo volem que, d'avui endavant, tots els autors catalans 
de vilua tinguin editor en llur llengua propia, cosa que sistemiticament s'havia esti- 
mat fins ara com impossible pel marge migrat de negoci que, a parer de molts, ofe- 
ria el mercat catali. // Pel contrari, aquesta empresa esti segura que el mercat del lli- 
bre catali és més que suficientíssim, si tots els que parlen i estimen la nostra llengua 
es decideixen a ésser catalans per sobre de tot, és a dir, a no voler servir-se de llen- 
gües cstranyes per a llur nodrirr~ent intelelectual mentre ho trobin en la 

Tot i aquesta instrumentació política (en els moments, d'altra banda, d'cndega- 
ment de la campanya en pro de l'autonomia), és evident que l'editorial responia 
també a la necessitat, fins a aquest moment desatesa per part de les noves elits cultu- 
rals, d'incidir en la lectura pública. Aquesta necessitat s'havia anat manifestant, ni 
que fos de forma imprecisa, en anteriors ocasions. La més clara, potser, en un 
comentari atribuible a López-Picó publicat a «La Veu de Catal~nya.~)  tres anys 
abans sobre la conveniencia d'«especialitzar la producció editorial arnb característi- 
ques decididament valoradores., arnb l'explicitació subsegüent, atks que plantejava 
la renovació com a part del conflicte generacional (a la vista de les iniciatives de 
Matheu, probablement, entre les quals la «Lectura Popular* o altres, populars, com 
Rossend Rifols i .La Novel.lai Novan i, anys després, .La Novelala d'Ara»), que 
allo que discriminava era la «valoració ideologica~. Afegia: «Massa havíem confós 
fins ara la divulgació amb la formació espiritual. Avui reclamem llibres que valorin 

21. Editorial Catalana Societat Anbnima es va constit~lir arnb data de 16 de maig de 1917, davant 
del notari Antoni Par i Tusquets, amb un capital social de dos inilions de pcssetes rcpartits en quatrc mil 
accions de cinc-ceiites cada una, que, cl 1923, havien baixat a tres-ccntes. Se oni  recull Albcrt M A N I N T  
(Jmcp G ~ r n r r  i i l  iioiicrr~tismc, p 1831, I'aportació de capital va provenir d d ~ &  Basr. El prcsident del 
Conscll d'Adtninistraci6 va ser I.ranccsc Cambó i de la gerkncia se'n va fcr cirrcc Joscp Pugks. 

22. Anuiici de I'Editorial Catalana SA publicat a .La Veu de Catalunyan (1-1-1918). 
23. Hcportcrtgcs litcrmis. 1~ziciatives editorials, .La Veu de Catalunya. (1-v-1914). 



i eduquin.. Tot i que López-Picó portava el programa cap a un punt específic, el de 
la divulgació de la literatura catalana en l'ensenyament i rnés enlli de les fronteres, 
em sembla un clar indici de la funció que el Noucentisme atorgava al món editorial: 
l'acció valorativa i educadora que exclou la simple divul ació. 

És aixb mateix el que es concreta a lYEditorial Cata anal erb, anant molt rnés 
enlli encara, es presenta com la plasmació en el camp editoria f p  de la campanya cul- 
tural noucentista: al costat de la maduresa política que s'esti a punt d'aconseguir, la 
maduresa intelalectual. Res no fa pensar, doncs, en crisi o aculament del 
Noucentisme. Era una operació política i econbmica que es va desplegar en una 
gran campanya de subscripcions, canalitzada bisicament per .La Veu de 
Catalunya*, i que pretenia, a més d'aconseguir capital, crear un públic lector entre 
la clientela benestant que envoltava i votava la Lliga; aquel1 que podia identificar-se 
amb els models de cultura ue re resentava ]'Editorial. Els textos explicatius de 
promoció de la campanya e 1. itoria . P  -molts d'ells d'innegable patina carneriana- 
resulten absolutament simptomitics. En Obra magna, per exemple, s'insisteix en 
aquest aspecte de compleció espiritual que l'empresa representa per a una ~ t e r r a  
d'industrials, comerciants i agricultors.: ve a servir íntegrament, és a dir, en la pro- 
fessió, la formació i el lleure, un públic exigent que demana productes de qualitat: 

~ D o n c s  ara que la nostra terra esti a punt d'assolir la plenitud del seu viure; 
ara que l'ideal catali es converteix cada dia rnés en ideal ibiric, ve a tomb la 
creació de la magna empresa de 1'Editorial Catalana. Gricies a ella, els nos- 
tres comerciants i els nostres industrials trobaran en la revista "Economia i 
finances" un cos sistemitic de doctrina que els ha d'ésser particularment de 

ran interks, com ha d'ésser en definitiva de profit innegable a les nostres 
Borces roductores col.lectives. Per la seva banda, els nostres productors de 
fruits 1 e la terra trobaran en la revista "Agricultura" notícia i anilisi dels 
progressos del seu ram aplicables al major es lendor de la nostra riquesa 
agraria. I els uns i els altres tindran en la ''~ibLoteca Literaria" un altíssim 
esplai que els permetri fer coneixenca, en traduccions directes de l'original 
fetes pels primers literats de la nostra terra, amb les obres cabdals de les 
literatures de tots els temps i de tots els paisos; la qual cosa no exclouri en 
cap manera la publicació de llibres originiriament catalans, deguts als nos- 
tres escriptors més eminents. 

>>A la vegada, per delectació de les famílies i obeint a una necessitat dels 
temps moderns, publicara lYEditorial Catalana un escollit "magazine", en el 
qual s'equilibraran perfectament la part grifica i la part literaria, pagant tri- 
but a les actualitats de tota mena dintre una altesa de conce ció que el faci 
mirar amb goig per tota persona, sigui quina sigui la seva cu tura i pertanyi ' 

al món que pertanyi. 
P 

ara, puix no s'aturaran aquí les activitats de 
una vera "Enciclopidia Popular", que res- 

de saber que mouen les multituds actuals. 
>>I tot aixb sera en les condicions materials rnés ex uisides, adaptant a la 

bondat es iritual la material i assolint en la mida e les possibilitats la 
major per f ecció possible en tots els ordres.ntJ 

1 

Cada eca, doncs, forma part d'un conjunt i és dins d'aquest conjunt que té 
sentit. Inc P ou, bbviament, aquesta relació indestriable entre interessos materials i 

24. Obra magna, *La Veu de Catalunya* (3-1-1918). 



interessos espirituals en aquell punt de maduresa en quk els dos aspectes es comple- 
menten: ~ A i x b  no és literatura sinó realitat. A realitat s'ha elevat la literatura, que 
en sos primers barboteigs era sols de melangia i  plany,^'^ Així ho afirma el text de 
presentació de la venda d'accions: un negoci destinat a fer <<de la llengua un instru- 
ment de totes les necessitats cor~temporhniesp; un negoci que ve a representar la 
dignificació dels ideals polítics i nacionals, en un moment com el que s'esth vivint 
en qui. <<cal que siguem exclusivament nosaltres mateixos, que de la dignitat en fem 
un imperatiu, i de la nacionalitat un orgull.. El plantejament comercial, doncs, no 
és un afegit, sinó e1 senyal de la maduresa: 

<<Aquest és un momlent faust, dels més assenyalats, en la histbria del 
moviment inte ral catalanista. J?s un moment que marca la popularitat dels 
nostres ideals, f a ubiqui'riit i modernitat dels nostres sblids procediments de 
nacionalització. (Qui no recorda els assaigs enosos dels primers llibres, de 
les primeres revistes, del:; rimers diaris cata ans? Perb el petit clan dels ins- .i' P 
pirats, dels místics de la i ea nova, és substitui't per la immensitat generosa 
de tota l'hnima popular, La llen ua catalana ha triomfat gloriosament en 
son domini. L'ha honorada la cu k tura, la política l'ha consagrada. El nostre 
idioma segueix essent el secret de la nostra forc;a [,..I, Doncs bé, 1'Editorial 
Catalana SA significa l'eficikncia, el poder de difusió i de penetració uni- 
versals de la llengua catalana, N o  solament ens llibera del tribut a idiomes 
que no són el nostre parlar nadiu, sinó que ve a suscitar en nostre esperit 
aquelles forces inconegudes, aquelles capacitats de comprensió i de poder 
que dormen en nosaltrels i que només es desvetllen al so d'un mot pairal, 
esdevingut en els segles profundament ric de substhncia, i caients, i fesomia, 
i pitina catalana, Possei~nt el diari, les revistes, el llibre, el manual, les lectu- 
res shvies i les laents, em catalh. [..,I Una rica bibliografia catalana, com la d! que la nova E itorial ens garanteix, ens fa passar, simplement, de colonit- 
zats a protagonistes, de captaires a crea dors.^'" 

En conjunt, doncs, ens trobem en una nova situació. Per u& el fet que I'empre- 9 sa arribés a crear-se generava una dinhmica de recerca del púb ic i el fet que la unor- 
malitat. cultural fos Ile ida en termes 
considerable. També en f es dimensions: el 
ja la xifra de cinc mil subscriptors, un 
Aprofitant, doncs, l'eufbria politica del moment, en 
tot just acabada la Guerra Euro ea, tot deuria semb 
econbmica i els conflictes socia 7 s no tallessin les 
Remarquem, perb, que es tracta d'un públic molt 
qui, com Carner, continuarh encara resistint-se a 
avaloracióv literiria. N o  vull dir, tampoc, 
marcada per l'índex de vendes. Res d'aixo: 
no són, en absolut, modificades pel fet d'introduir-les en un mercat. Continuaran, 
per tant, condicionant la creació novel~listica com ho havien fet anteriorment, 

Seria lbgic que, dins d'aquest panorama, la professionalització de l'escriptor hi 
ocupés un primer pla. L'accent, .perb, d'a ucsts primers textos propagandístics 
recau en aquesta dimensió atribtico-cultura més que no pas en la professional, A P 9 
més, dins el panorama, la iteratura hi ocupa un lloc precís, per6 molt limitat: la 

25.  Edttonttl Cnrrilnrzn SA. .?.a strlsvipaó d"rtcronr, *La Veu dc Catalunya* ( 12-11-1918), 
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*Biblioteca Literaria* (també, ja ho veurem, el magazine «D'Ací d'Alli»). Pero la 
*Biblioteca Literaria» es proposa uprimordialmentn -6s aquest el mot que usen- 
la traducció directa d'obres clissiques i de prestigi feta els millors escriptors cata- 
lans; es proposa en segon lloc, diuen, publicar «les o ! res cabdals dels autors de 
casa* i, en un claríssim darrer terme, ules novel.les més inieressants i de més anome- 
nada de tot el mónn. N o  sembla, doncs, que s'intenti promoure de forma clara el 
conreu de la noveldla catalana, Fet i fet, dins el primer llistat, només s'hi troba un 
autor catali, Joaquim Ruyra, amb un títol més aviat generic: Novel-les. Els proble- 
mes degueren venir sobre la mama, sobretot de la necessitat de seguir el ritme d'un 
volum mensual que im osava el funcionament per s u b s ~ r i p c i o n s . ~ ~  Potser l'article 
Novel+la catalana, pub f icat a *La Veu de Catalunya* a mitjan febrer, sigui l'expo- 
nent d'un cert canvi d'actitud. 

Es tracta, en efecte, d'un text que sembla forca informat, bé que de difícil atri- 
bució a la ploma de Carner. L'autor hi escriu com a comentarista de llibres del dia- 
ri, a propbsit de la publicació de La llar de les randeses, de Miquel Roger i Crosa, i 
de Quatre histories, d'Eudald Duran i Reyna f S, pero ho  fa amb la consciencia dels 
canvis que es proposa d'introduir 1'Editorial Catalana i, pel que deixa entreveure, 
sembla que sap positivament que una serie d'autors (Ruyra, Carles Soldevila, Josep 
Carner, Farran i Mayoral, J.M. López Picó i Joaquim Folguera) estan escrivint 
novel.la. L'autor. a més dels noms aue esmenta. Densa «en una dotzena de noms de 

' I  

la nostra oventut que, n'estem seg&, no trigaran d'enaltir entre nosaltres el gene- 
re novel. i ístic*. Fet i fet, el problema, tal com el presenta, és una simple qüestió 
d'augmentar la ~ roducc ió  i ~rofessionalitzar-la: el ~ ú b l i c  existeix (aParlivem un dia 
ambWun editor'catali, i se'ns lamentava de la manca de literaiura de ficció. La 
novelda catalana, ens deia, té un públic; i és llistima que no el reculli una més abun- 
dosa i sistemitica producció novel*lística>>), els autors també (ho demostra, y r .  a ell, 
la publicació dels dos llibres que comenta i de dos d'anteriors: Maria G orza, de 
Dolors Monserdi, i En Josepet de Sant Celoni, de Santiago Rusiñol) i, a partir d'ara, 
s'hi afe eix una editorial que no només ve a comercialitzar la literatura sinó, també, 
a digni%car-la. Així, després d'una referencia al fet que els exits de Pío Baroja, en el 
domini l in~üístic catali. no havien estat su~er io rs  als de Marines i boscat~es. Els sots u 0 ,  

feréstecs i Solitud, fins que va ser editat pe; una col.lecció de consum, amb portades 
cridaneres, conclou que la situació a Catalunya resulta, al capdavall, preferible: *En 
aquest ram literari sofrim la mateixa afició -benefactora, encara que de moment 
desconcertant- que en altres rams de la cultura catalana, ui tendeix sempre a 
esdevenir més completa, més estesa i més exigent. Al nove ‘I alista d'ocasió o per 
deport, ha de succeir el novel.lista professional; i, demés, a l'editor diletant i irremu- 
nerador. ha de succeir l'editor tecnic i negociant.~ " 

L'eufbria -que frega el cofoisme- és evident i es concreta en el relleu que es 
proposa: donar pas al novel*lista ~professional», ates que l'editor ~ tecn ic  i nego- 
ciant» ja existeix. La conclusió, doncs, no ot ésser altra: ~Sembla  que estigui per p. normalitzar-se l'expressió novel-lística a la iteratura catalana.» Gricies als oetes i P assagistes, se suposa, perque dels noms que esmenta -que semblen con idencia 
carneriana- no sembla que n'hi hagi pas cap capac de salvar la novelela. Només un, 
Carles Soldevila, compliri amb les expectatives. El programa, tanmateix, degué 
concretar-se ben aviat per les necessitats editorials i Carner mateix va explicar-ne el 

27. El sistema de subscripcions prenia peu en el carictcr orginic i coniplcinentari de la serie de 
publicacions, de manera que s'oferia per blocs que comprenien diari, revistes i biblioteques en el que 
anornenaven usubscripcions cconbmiques combinades-. S'hi va incloure tainbí., cl 19 19, *La Rc\.ista* i 
les '<Publicacions de La Re\.ista*, de I'adniinistració de les quals Editorial Catalana cs va fer ciirrec. 



sentit al proleg a L'abrandament, de Carles Soldevila, la primera d'aquestes obres 
que va arribar al públic. 

Més precís encara, i comptani. arnb totes les seves im licacions literiries, el pro- 
leg de Josep Carner a L'abrandament de Carles Soldevi f a,'8 anterior al text tot just 
citat (atribuible presumiblement a Josep Morató) és molt més significatiu, sobre- 
tot perque hi parla en nom del moviment, arnb actitud programitica i, des d'a- 
questa actitud, assumeix la defensa de la novel.la, perb sense renunciar a ca 
aspecte del sistema de valors literaris propugnat pel moviment. Per ue, per a e% 
el genere creatiu per excel-lencia és -continua essent- la poesia: és 7 a «creadora» 
de llengua, mentre que la novel.la és «socialitzadora» de I'idioma, tot i que ante- 
riorment ens ha advertit (persistint en el tbpic del realisme dels catalans, paral.lel 
al realisme del genere) que .el temperament psicologic i substancial de nostra rasa 
i de nóstra llengua pot fer-nos sentir naturalíssims en aquest recobrament de la 
novel.la». 1 és que, en l'estadi actual, en l'articulació d'una acreació col.lectiva 
coordinada., sera possible portar a bon fi la configuració de la llengua moderna, 
que doni veritable universalitat a la nostra literatura. Dins aquesta articulació, a la 
novelela li correspon la funció divulgadora, una funció per a la qual l'autor del lli- 
bre ha demostrat plenes aptituds: .En Soldevila -no tenim més remei que dir-ho 
arnb un mot pedant- té un veritable temperament de socialitzador del nostre 
idioma. La seva poesia és prenedora, la seva rosa és clara i graciosa. Si el1 perse- 
vera, com cal esperar, en una floració novel.istica por fer molt per aconseguir el 
consorci més íntim d'una societat en transició ascendent, i el be11 parlar que han 
elaborat els Iírics. N o  ens referilm ara a una modesta influencia Iexica, sinó a una 
doble acció d'ennobliment de la vida i "humanització de I'art" com diria en Joan 
Alcover. El noucentisme necesisita, darrera els seus poetes, dels seus novel.listes. 
La poesia lírica, com la metafísica, és un nimbe, un halo sacrosant; perb la 
novel.la, com el teatre, és l'entrionització. La novel.la és més tranquil-lament ama- 
radora que no pas el teatre. 1, sobretot, és més ubiqua. Hom la troba o la té en el 
quiosc, en el ferrocarril, dins el pupitre de I'escolar adolescent, dins el restatge 
de la casa de camp on els hostes llegeixen quan plou, dins la butxaca de P modest 
dependent de comer$ o sota eY coixí agencat arnb randes on es mig sepulta una 
rossor mandrosa.~ 

N o  entrem, ara, a especific:ar la diferencia explícita entre novel-la i teatre en 
aquesta funció divulgadora ni els lectors implícits que enumera i que fan pensar 
en diferents generes novel.lístics. Ens interesa, ací, aquest caricter de mitjance- 
ra que s'atorga a la novel.la: qili crea el llenguatge (i, arnb ell, el món: «cada nou 
llenguatge és un nou instrunnent de comprensió humana»), qui crea valors, 
humans i literaris, és la poesia. La seva posició, doncs, no ha variat. Pero ara, 
davant de la possibilitat de comptar arnb un públic burges, defensa el conreu de 
la novel.la. Ara pot fer-ho sense variar els pressuposits estetics ni capgirar el 
sentit de la literatura, com hauria passat si ha ués posat la novel-la al ca da- 
munt, justificant-ho per la necessitat de posar f a literatura al servei del pú ! lic. 
Així, la novel.la, ates que no és creadora, o bé és un mitji de divulgació d'uns 
valors que vénen de dalt, o bé és un. simple passatemps popular, un entreteni- 
ment sense cap transcendencia, que no mereix cap atenció per part del món cul- 
tural. 

Des del meu punt de vista, I'esforc teoric - que  es fa, obviament, sense trencar 
arnb les seves concepcions litieriries i, doncs, acceptant una estricta gradació de 

28. J. CAKSIK, «Prolcg» a C.  SOI.I>EVII.A, L'abuandament (Barcelona, Editorial Catalana, s.d., ps. 
5-16. 



generes- ver trobar un sentit institucional ver a la novelela és més auc considera- 
ble. ~ e s b o k  a la nova perspectiva que ha int;oduit lYEditorial catalana, la necessitat 
de compaginar les altes mires culturals arnb la influencia sobre el gran públic. Tot  i 
que des del 1917 s'esti publicant la col.lecció uLa Novel.la Novan i que en alguns 
sectors el conreu de la narrativa sembla asociar-se arnb les actituds antinoucentis- 
tes, tot sembla indicar que allb que esti intentant Carner no és pura dema bgia ni 
respon a la voluntat d'abragar o dominar per assimilació els moviments f'oposi- 
~ i ó . ~ '  Aauests moviments. el 1918, no existien de forma tangible. Carner té a les 

V 

mans una editorial i, per tirar-la endavant, la novel.la i, més en concret, la novel-la 
catalana, era una peca importantíssima. N o  n'hi havia prou arnb les traduccions, tot 
i que aquestes tinguessin una funció lingüística i literaria molt concreta. La creació 
de la .Biblioteca Catalana., que s'anuncia des de primers del 1919 i comenga a 
avareixer l'abril. desvrés de la vublicació de L'abrandament (octubre de 1918) i de ' 
¿a parada (marc de 1919), se;ia la demostració més explíci;a d'aquesta volúntat: 
una forma de concretar uns encirrecs que s'havien anat fent des de principis de 
1918. Oue. al cavdavall. aauesta volítica no donés els resultats desitiats és tota una , L 

altra &a. Él fet: si més no, és u n  punt de referencia important de cára al 1925: per 
u2 'la campanya, tan ben orquestrada de 1'Editorial Catalana el 1918, no dóna 

?ruits i, en canvi, el 1925, debat i creació gairebé s'estalonen l'un a l'altra? 

La <<Biblioteca Catalanas 

El cert és que Carner es osa el1 mateix i posa tot el cercle d'ainicb i escriptors 
prbxims a l'editorial a trebal f ar, a escriure, i a escriure en concret novel.1~~. A més 
dels que esmentava «La Veu de Catalunya~ el 1918 (Joaquim Ruyra, Carles 
Soldevila, el mateix Carner, Ferran i Mayoral, Josep M. López Picó, Joaquim 
Folguera), els encirrecs arriben a Josep M. de Sagarra, Carles Riba, Josep Lleonart, 
Josep Pla i, probablement, molts altres. Resseguim alguns casos re resentatius. El 
primer, el de Joaquim Fol uera, un dels autors esmentats el febrer e 1918, el ual, a 7 en morir un any més tar , estava treballant en la traducció del Contes crue s de 
Villiers de 1'Isle Adam oer encirrec de Carner. Només en va deixar tres d'acabats i 
Carner va completar ef volum, de la «Biblioteca Literiria~, traduint-ne uns altres 
set. Perb, a més, va deixar el pla general (amb unes succintes indicacions ar umen- 
tals) i les primeres pagines escrites, acabades bruscament, d'una novel.la: La I istoria 
terbola de mon professor d'anglk~.~O U n  altre cas és el de Josep Maria de Sagarra, el 
qual, en una carta de maig del 1918, en explicar a Riba els projectes uc té entre 
mans, no esmentava encara cap novel-la. L'encirrec, doncs, degué arri 1 ar-li quan 
més tard es va planificar la nova col.lecció: «En Carner me la va fer escriure -afir- 
ma en una entrevista arnb Manuel Brunet, referint-se a Paulina Buxareu- prome- 
tent que el1 en faria una altra i no  la va fer.. H o  confessava, també, a Melcior Font: 

29. Així ho interpreta, dcs del meu punt de vista crradament, Alan YATIS, Una gencració ..., p. 158. 
Tot i aixb, 6s cert que en algun punt s'hi trobcn indicis de I'associació del ghncrc ainb I'antinouccntisme. 
H o  dcixa cntrcveurc, pcr cxcmplc, el retret que *La Revistan dirigeix a Juli Vallmitjana amb motiu de la 
publicació de D e  la raca uc csperd (1917): *Hi ha entre els comptats rosadors catalans una tcridhncia que 
vol &ser exprcssió d'un jeler indcpcndcnt de la literatura Creuen, a m i  malicia disfressada d'injenuitat, els 
qui scrvcixen aqucsta tcndiincia, uc renegar de la literatura vol dir fer profcssió de forca einotiva i d'cssen- 
cialitat vital. (Mire FLHHEH, DC% r a p  ue esperd, perJu/i Val/mirjana, .La Revista*, 111, ntím 45,l-WI- 
1917, ps. 289-190). Val a dir quc ja dins $1 Modernisme se li havien fet retrets semblants a Vallmitjana. 

30. Joaquim FOL<;UI:.KA, Traduccions i fragments (Barcelona 1921), ps. 203-206. 



havia escrit la seva primera novel.la «per imposició de Josep Carner». 
Tampoc Ruyra no havia estat una excepció: ben segur que tenia ja pricticament 

enllestida La Parada, i Carner va aconseguir de treure-li de les mans: el1 mateix 
explica que si l'obra s'ha publicat ha estat per les instincies, entre altres, «del meu 
bon amic el gran líric catali en Josep Carner, que, més d'un any ha, va reca tar S - me'n la promesa i d'enci d'aleshores fa repicar campanes anunciant la funció.. ' És, 
en efecte, la primera obra d'autoir catali que s'anuncia per a ]'Editorial: Novef.les, 
després Narracions i noveldes inkdites o Noveldes i narracions, correspondri a La 
Parada, publicada a la «Biblioteca Literaria» no per raons de qualitat superior a la 
d'altres autors catalans (com tantes vegades s'ha dit), sirió, simplement, perque s'hi 
havia anunciat quan la .Biblioteca Catalana. encara no havia estat pensada. 
Aquesta darrera sí que incloura la reedició de Marines i boscatges amb el títol de 
Pinya de rosa. Ruyra va quedar situat, així, al centre de l'impuls de recuperació 
novel.lística que s'estava promovent. Tot i que, de fet, un personat e corn Carles 
Soldevila, que sintonitzava de forma molt mis directa i militant arnt el programa 
carnerii, va acabar passant-li, en el temps, al davant. 

La «Biblioteca Catalana» venia a resoldre el defecte de programació, agreujat a 
la practica per la dificultat d'obtenir originals d'aquells joves poetes i assagistes als 
quals es resistia la novelala (els casos de Riba i Josep Pla són flagrants). La 
«Biblioteca Literaria. s'anava ccinvertint vulgues no vulgues en una col.lecció espe- 
cialitzada en traduccions, amb les obres esmentades corn a úniques excepcions. La 
creació de la *Biblioteca Catalana» respondria, així, a un intent de reforcar la crea- 
ció novel.lística adjuntant, als encirrecs realitzats, una política de recu eració de la 
tradició literaria catalana. S'anunciava, encara que mai no va acabar B e demostrar 
que es proposés de portar-ho a terme, corn a «recull complet de totes les obres més 
cabdals de la nostra llengua»." En el fet que es triés, corn a primer número de la 
nova «Biblioteca», L'auca de la Pepa, de Joan Pons i Massaveu, un autor que acaba- 
va de morir i que havia estat objecte de lloances a les p i  ines de «La Veu de 
C a t a l ~ n ~ a . ~ ~  pel barcelonisme i la catalanitat de les seves o t res, semblava que el 
caricter <<novel-lísticn s'hi feia present: Pons no era un dels autors que Carner havia 
proposat corn a model en períodes anteriors, pero l'obra triada representava el punt 
de conjunció de la «novel.la» amb el «costumisme» vuitcentista. Així, al costat dels 
nous autors que aniran apareixent a comptagotes, es va erfilant una determinada 
tria, que té els seus referents en el costumisme i la ronda P la popular i les seves fites 
en un conjunt de noms del tornbant de scglc seleccionats amb molta cura. Del pri- 

3 1. Joaquini KUYKA, Obres completes (Barcelona 1949), p. 301. 
32. Vcgcu, pcr exeinple, I'anunci publicat a .La Vcu de Cataluiiya» (13-1-1919). 
33. En Pons i Mmsnveu, #La Vcu de Catalunya>> (14-V-1918). Heus ací les raons que explicaricn la 

seva prcskncia en un programa com cl de I'Editorial Catalana: .I tanmateix en I'amcnestralenicnt d'una 
bella part de  la tasca dc nostrcs priinmcrs prosistcs ciutadans, hi ha una profunda motivació catalancsca. 
Fou a ucsta gent senzilla la que conserva una tradició genuina dins la ciutat, dobleinent amenacada pcr 
l'estkr! i ridícula conculcació de les sevcs "classes privilegiades", i I'enorme irnmigració de raccs inCs 
aviat primitivcs, vingudes ací per I'cnlluernainent de la ri uesa i la iniciativa catalana. Avui en &a,-que el 
caalanisiiic s'bs fct integral, que cls mCs alts inatisos de% ciutadania cerquen el contarte fecuiidant de 
I'cspcrit pairal, podein coinpcndrc amb vcra gratitud cr quii mcncstralejaven En Vilanova i en Pons, 
com incncstralejava cn mcilti indretr la selva pciktica &ls Jocs Florals, com hi havia encara una subtil 
romanalla d'a uells caients cn el matcix gloriós Maragnll.. Tot  i aixb, el tipus de literatura quc reprcseii- 
tava Piins Cs &rament rcbutjat per .Mari Rr re r*  en ressenyar Com anlvom dien> (-La Revista., ir, 
núm. 64, 16 de  maig de 1918, p. 174): ataca la conccpció de la literatura com a esplai marginal, "com cul- 
tivar un jardinet i c q a r  erdius-: .Així en cls scus contes s'hi vcu una confusa tecnologia literaria passa- 
da travCs del diari barccHní o de la traducció  castellana^, tot i que la situació anomala de Ia cultura cata- 
lana l i  va donar a el1 arnajor cficikncia catalanitzant que a altres d'una indiscutible catalanitat: a un públic 
doininical li cal també una literatura dominical.. 



mer, l'antologia que fa Carles Riba de textos d'uUn Tros de Paper* es complemen- 
ta amb la reedició d'Aigoforts, de Gabriel Maura. De rondalles, també en trobem 
diverses mostres: novament una selecció de Riba (Llegendari catalu en vers), al cos- 
tat d'una altra de Valeri Serra (Aplec de rondalles) fent costat a les traduccions que 
fa la .Biblioteca Literiria. de Les mil i una nit, a cura de López Picó, i de contes 
d'Andersen, de Grimm o d'Erkmann-Chatrian. Podríem, encara, situar dins aques- 
ta mateixa línia el conjunt d'hagiografies, els sis volums d'Els sants de Catalunya, 
de Llorenq Riber. Els noms d'escriptors catalans moderns que poden ser-hi reedi- 
tacs són, a més de Pons i Massaveu, Planas i Font, Josep Morató, Raimon Casellas, 
Marii Vayreda (doblement), Ruyra (ja esmentat), Marquks de Camps, Massó i 
Torrents, Rusiriol i Narcís Oller (només Traduccions). Al costat, apareixen obres 
noves de Roig i Raventós, Victor Catali, Bertrana, Marquks de Camps, Massó i 
Ventós, Alfons Maseras i Josep Lleonart. U n  conjunt, doncs, forqa caut i no exces- 
sivament brillant. 

Quan, enmig del debat sobre la novel.la, Joan Estelrich fa balane de les realitza- 
cions de lYEditorial Catalana, ha de reconkixer que els resultats no han estat exacta- 
ment els que ~'esperaven.)~ Considera -ho escriu I'any 1925- que existeix un 
oúblic culte -aauell aue us'abona. entusiasta. a les traduccions clissiaues. com a 
'obres que cal ten'ir en iota biblioteda confortable>- que s'ha abocat a 1'~n'eida i a 

ero ue, en canvi, no s'ha sentit atret er les novel.les modernes de I'Odissea, ' 1 P Georpe El iot o 'Arnold Bennet. Les exce~cions. ins al Dunt d'ésser *els millors 
O 

kxits de la col~lecció~~ són ~ r k m a n n - ~ h a t r i a n  (<<que vo;egen el po ularisme~), 
Ki ling (<<adoptat a algunes escoles,) i Pierre Benoit (amb El pas els Gegants, 1 B 
%o ra singular,,), En general, perb, la política de traduccions de la *Biblioteca 
Literiria. no  ha tingut el ressb que es pretenia que tingués. En canvi, tota la ro- P ducció de Ruyra, Victor Catali, Prudenci Bertrana i Roig i Raventós va ser aco lida 
<<amb kxit falaguer. i, amb ells, capgirant el que podia esperar-se de cada gknere, 
<<hem pogut comprovar que el nostre públic acull més aviat un aplec de oesies dels 

de Dickens, Mark Twain, feta els mateixos poetes%. 
f nostres autors vivents (Josep Carner, Josep M. de Sagarra) que no pas a traducció 

Joan Estelrich intenta exp\car el fenomen (un fenomen, diu, xque destrueix, 
aquí, les teories de tots els editors, les mateixes teories que determinaren sens dubte 
el caricter imprks pels iniciadors a la Biblioteca Literiria,,) a partir de l'acció cultu- 
ralitzadora dels darrers quinze anys, que ha creat una franja de lectors que oscil.la 
entre dos mil i uatre mil. La radiografia que fa dels dos mil bisics és: lector barce- 
loní I i r  burgesia mitja-alta, professions liberals), culte, que participa en 
les grans empreses culturals: se subscriu a la Bernat Metge i compra la Histbria de 
Catalunya de Rovira i Virgili i les obres completes de Verdaguer, Maragall i Torras 
i Bages. Creu que es va eixamplant gradualment Nen tractar-se de publicacions d'ac- 
tualitat i edicions populars.. Fins cap als quatre mil: <&s un públic fidel i segur, 
absolutament conquerit,, que descriu també com a culte, compacte i selecte. Creu, 
perb, que entre aquest públic i el úblic general ( 1 1 úblic heterogeni que f . P constitueix la base de lectors de aua sevol emmesa editorial iteriria normal i euro- - - 

pes,) no hi ha cap contacte: . ~ l ' ~ r i m e r  ho  c'ompra tot; el segon, aquí, no compra 
res.. Considera que només els diaris i algun magazine com .D'Aci d'Allin han 
penetrat lleugerament entre aquest públic. Creu, tanmateix, que s'ha de resoldre un 
problema previ, per arribar-hi: la instrucció ública. Perquk, comparant la densitat f demogrifica de Barcelona i Catalunya, seria bgic que s'aconseguissin tiratges supe- 
riors als dels danesos, que arriben als vuitanta o cent mil exemplars. Estelrich, tan- 

34. Joall ESI'EI.KI~:I I ,  Pcr la nostra novel.la, "La Vcu de Catalunya* (2-1'-1925). 
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mateix, considera que, ates l'horari laboral i el clima mediterrani, caldria situar la 
normalitat entre els vint-i-cinc mil i els uaranta mil exemplars. 

És clar que, en aquesta anilisi, Este ? rich oblida dos grans fets concomitants: el 
mercat del llibre castelli (bona part d'aquest públic general que troba en falta com- 
pra i llegeix només en castelli) i els exits de publicacions populars catalanes. Entre 
aquests darrers, ja ho veurem, hi ha factors molt diversos, que van des de la comu- 
nió que s'estableix entre el «Cuento del Dumenche* amb el públic popular valen- 
cii, connotat en part pel blasquisme, i la utilització del patriotisme per part de 
Rossend Rifols o Serrano Victori (que esmenta Soldevila), «La Novelala d'Ara», o, 
encara, el fenomen Folch i Torres, que es trobava en el seu mixim desplegament 
quan Estelrich escriu el seu article. L'Editorial Catalana seria, justament, un perfec- 
te producte del Noucentisme en allb que aquest moviment havia representat en els 
seus inicis: centrar-se en els models de cultura burgesa tot marginant la petita bur- 
esia que trobava el seu encaix en la popularització del Modernisme (Soldevila 

%avia condicionat el 1916 l'existencia d'un teatre i d'una novel.la catalanes a la 
reducció del gran nombre de neules que Rusiñol havia batejat com a «gente 
bien»35). El resultat es recull ara: la identificació de cultura, literatura, selecció i 
empresa patribtica, tot junt i de forma indestriable. El seu públic té diners i no dei- 
xa desemparades les grans empreses de cultura: és, per tant, un públic bisicament 
masculí, que associa amb la literatura bona part de la seva actuació política i social. 
U n  públic, doncs, que no esti interessat per la literatura com a tal i que, sobretot, 
desconfia de tot allb que pot semblar-li frívol. Per tant, si compra ficció és perque té 
prestigi cultural, no pas per distreure's. Per aixb, s'interessa més per la poesia i 
men s per la novelela estrangera, on el deure patribtic deixa d'actuar. 1 si aquestes 
són 7 es condicions del públic, no són menys draconianes les que imposa l'autor. 

En efecte, l'autor que es correspon amb aquestes concepcions  cultura!^ és un 
autor professional, pero no professional de la literatura sinó de la cultura. Es a dir, 
que viu de la infrastructura cultural creada a partir de la política de la Lliga: ensen- 
yament (funcionari o docent), cultura o periodisme. Té, per tant, una clara 
dependencia institucional, una de endencia que no ens interesa ací per la qüestió 
de les lleialtats polítiques sinó, so g retot, perque també limita considerablement la 
dedicació de I'escriptor a la literatura pura. Es produeix, així, la potenciació d'un 
sistema rígid de valors perque tota acció, tota publicació, ha de respondre a un sis- 
tema, ha de ser efectiu. Si afegirn, a aquesta situació, tot el pensament estetic que 
estableix una clara g-adació de generes, és lbgic que la novel.la, amb totes les con- 
notacions de populisme i banalitat, en resulti perjudicada. 

1925: la renovació editorial 

La polemica entorn de la riovel.la dels anys 1924-1925 posa de manifest la 
importancia que tenia el públic i, doncs, el mercat literari lliure, com a fonament 
sobre el ual calia ue re osés 1;i producció literaria catalana, mancada com es tro- 
bava, am% la dictajura, Be1 suport oficial que poc o rnolt havia tingut en els anys 
anteriors. Seria, tanmateix, un e,rror atribuir exclusivarnent a la situació creada per 
la dictadura l'implia renovacici del panorama editorial catali que es produeix 
entorn de 1925. De  fet, aquesta renovació era producte dels plantejaments culturals 
moderns, uns plantejaments que ja havien incidit en el mateix Noucentisme amb la 
creació -o assumpció, si és que hom vol atribuir la iniciativa als polítics- de 
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1'Editorial Catalana el 1917 i que s'havien accelerat a artir del 1920, en el procés de 
desfeta del Noucentisrne, lbgicarnent perque la base 'f' e la vida cultural es trobava en 
la llibertat de crítica i, erque aquesta llibertat existís, havien d'existir les platafor- 
mes arnb les quals les b! iferents posicions po uessin expressar-se. Josep Pla ho afir- 
rnava amb totes les lletres: aLa qüestió del 1 f ibre és tan essencial corn diuen? Per a 
nosaltres, liberals interessats a crear un país de gent neta, tolerant i poc solemne si 
és possible, una gent dotada de la capacitat de jutjar les coses arnb esperit crític, la 
qüestió del llibre és essencial, essencialíssirna. A rnés, nosaltres creiern que la qües- 
tió de la nostra cultura estari resolta el dia que la gent que treballa arnb l'esperit es 
pugui guanyar la vida, es pugui guan ar prou bé la vida per a ésser independent, i 
de franc arlar, de franc pensar i de ranca crítica. Per aixb ens interessa i per aixb g r 
tenim 1'0 ligació de resoldre aquesta qüestió d'una manera positiva.*'" 

La cultura moderna de rnercat funciona si estableix l'e uilibri entre els difc- 
rents elernents ue la conformen, la creació intelalectual o iteriria, la producció 9 9 
editorial i el púb ic, arnb el control que introdueix la crítica. Són, doncs, quatre ele- 
rnents que han d'anar estretarnent interrelacionats, corn a peces d'un únic engranati 
ge. En a uest sentit, és la desfeta del Noucentisrne o, si es vol, de la institucionalit- 
zació cu f tural per donar pas a la diversitat -al contrast i la polernica, a la 
competencia entre les diverses posicions- allb que caracteritza la nova situació. 
Paradoxalrnent, es produeix dins un regirn dictatorial que coarta la llibertat política 
i posa traves a la vida cultural. És, doncs, no ricies a la dictadura sinó contra ella 
que es produeix la renovació. La introducció iyuna  situació adversa al catalanisrne i 
a la llengua obliga a multiplicar els esforcos de connexió arnb el públic, un punt en 
el qual coincideixen la ja iniciada renovació editorial i les necessitats culturals del 
rnornent, unes necessitats que posaran en un primer pla la novelala. La consciencia 
de rnultiplicació de l'activitat cultural es generalitza. El rnateix 1925, per exemple, 
Francesc Trabal ho constatava: .Fa un pare11 d'anys Catalunya s'ha lliurat a una 
febre d'activitat literaria extraordinaria. Tothorn ha constatat aquest fet i tots ens en 
hern ale rat: prescindint de si és "si us plau per forca", aquest endegament d'ener- 
gies ha f e dur un gran bé a la nostra terra. Convenia aferrnar unes quantes bases en 
coses rnés sblides que la política rnassa espiada i rnassa coaccionada en el nostre 
petit país [...l. Per aixb, se'ns aviva el nostre goig cada vegada que notern sírnptornes 
nous de l'activitat literaria actual: d'a uesta activitat que tant ens convenia: quina 
joia haver deixat els jocs florals per de 1 icar-nos a altres coses! Quina joia haver dei- 
xat de redactar rnanifestos electorals a deu pessetes la plana, per ordenar una 
novelela. Quina avantatge, haver tret de les irn rerntes la feina de les paperetes arnb 
el norn dels di utats electes, i en canvi abocar- i, corn ara cada dia rnés, originals de B R 
volums ben iversos. Si seguirn arnb el rnateix to  d'aquest any que ara s'acaba, 
podrern dir gairebé que totes les irnprerntes de Catalunya es converteixen en una 
rnena de gran editorial, arnb una rnateixa finalitat, arnb un ideal cornú. Mai corn ara 
les irnprerntes catalanes havien ficat a la seva fornal tants de llibres.n3' 

De  fet, el fenornen que s'esti produint a Catalunya, arnb l'aparició d'un arnpli 
venta11 de revistes culturals i literiries, per una banda, i d'editorials, er una altra, 
s'estava vivint també a Franca -valguin totes les proporcions que P acin al cas- 
d'enci de l'acabarnent de la guerra gran. Els dos grans eixos d'aquesta reestructura- 
ció van ser les revistes -arnb la aNouvelle Revue Francaise*, que renova tot el 
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panorama de valoracions- i les editorials, arnb un persoriatge emblematic, Bernard 
Grasset, que canvia el tractament comercial que l'editor dóna al llibre: «Mai, Crec, 
les competicions de l'esperit no foren tan apassionades com avui -afirmava 
Grasset-. Mai, en tot cas, els editors 'no hi pren ueren una tal part.n3" 7 Catalunya, perb, la precarietat de la vida cultural ens ob  iga a parlar més de creació, 
de cap i de nou, de mercat literari que de renovació. «La Revista» de Josep M. 
López Picó havia perdut la seva iricidencia inicial i, a partir del 1926 en que es con- 
verteix en publicació semestral, abandona rota presencia efectiva. Igualment, indici 
significatiu d'aquest canvi, I'Editorial Catalana, una editorial que ja es trobava limi- 
tada en el nombre de llibres a publicar per unes col.leccions amb subscriptors abo- 
nats, el 1923 unifica les dues ~Bibllioteques~, la Literaria i la Catalana, travessa una 
crisi que, poc després, a comenc.iiiicnts de 1925, la posa a mans d'un nou editor, 
Llibreria Catalbnia. Tot el panoi-aiiia editorial es reestructura, arnb iniciatives de 
tota mena, destinades algunes d'elles a esdevenir autentics fonaments de la cultura 
catalana del segle xx. Entre altres, la Fundació Bernat Metge, producte del mece- 
natge de Francesc Cambó, i l'E,ditorial Barcino, obra personal de Josep M. de 
Casacuberta, que editava la col.lccció ~ E l s  Nostres Clissics». Són, per dir-ho així, 
iniciatives culturalistes, que poca incidencia tindran en la comercialització de la lite- 
ratura. encara aue aDortaran un clima. uns referents culturals i literaris im~rescindi- 

1 I 

bles i proporcionaran, a molts escri tors, feines complementaries que els iermetran P de viure semiprofessionalment de a literatura. U n  cas representatiu seria el de C. 
A. Jordana, que va fer nombrosos encirrecs er a Josep M. de Casacuberta, espe- f cialment de la col.lecció de divulgació cultura Biblioteca Popular Barcino. 

La osició de Josep Pla -que responsabilitzava els editors de la precarietat del 
mercat {terari catali, perque, segons ell, deixaven de banda els generes que anaven 
al gran públic, base de la comercialització de la literatura- si no acabava de tenir 
un fonament real. sí aue com a niínim res~onia  a un sentiment ~eneralitzat. Les ini- 
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ciatives editorials que va apareixent a de 1925 ens ho con'firmen: són dos com 
a mínim els grups d'escriptors que, pel seu compte, intenten tirar endavant projec- 
tes editorials ~rescindint de l'editor ~rofessional: Edicions Diana i Editorial La 
Mirada. Al reiefons, un editor profesiional que, enfront d'aquestes iniciatives, rei- 
vindica la funció de l'editor, pei-b que es mostra tan cautelós que, fins avancada la 
decada, no es convertiri en una gran empresa editora. Em refereixo a Antoni López 
Llausis i, bbviament, a Llibreria Catalbnia, creada per el1 el 1924. 

El protagonisme editorial va ser d'aquesta empresa, la Llibreria Catalbnia. Era 
creació d'Antoni López Llausis, nét d'Antoni Ló ez Bernagossi i fill de López P Benturas. el llibreter i editor de la Llibreria E s ~ a n v o  a de la Rambla. En relació arnb 

I ,  

la tradició editorial vuitcentista i republicana que representava la seva família, arnb 
una gran incidencia popular perb arnb uns mitjans i una estructura editorial més 
aviat precaris, Antoni López Llausas és un dels grans renovadors del món editorial 
catali, per la dimensió empresarial ue dóna a l'edició i per l'esforc cultural que 
r e p r e ~ e n t a . ~ ~  Se separa de l'empresa ? amiliar per crear una impremta -que duia el 
seu nom- i, amb dos altres socis, Josep Borris i Josep M. Cruzet, va fundar la 
Llibreria Catalbnia al número 17 de la placa de Catalunya, una llibreria moderna, 
arnb els volums a l'abast del públic, que va ser inaugurada el 8 de maig de 1924. 
Cert que, prbpiament, no va poder aplicar les seves idees amb tota la seva amplitud 
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fins que es va fer cirrec, després d'abandonar Catalunya a causa de la guerra i d'exi- 
liar-se a Buenos Aires, de 1'Editorial Sudamericana. Tanmateix, ja a la preFuerra, la 
Llibreria Catalbnia es va convertir. lentament. en una editorial moderna i incisiva. 
que va saber respondre a les necessitats culturals (per exemple, va promoure l'edi- 
ció del Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, i la Historia de 
Catalunya, de Ferran Soldevila) sense abandonar la perspectiva comercial, El 1929, 
la seva impremta es va fusionar amb la que havia estat de la revista *Mediterráneo», 
dotada amb material molt més modern: en sor í la impremta Na  sa, els productes 
de la qual caracteritzen l'estetica tipogrifica de Y S trenta amb inci I encia en diversos 
camps de comercialització, inclosa la premsa (editava *D'Ací & d'Alli* des de 
gener del 1925, «Imatges» i «El Be Negre*, entre altres publicacions). 

La seva personalitat com a editor en aquesta epoca queda, em sembla, molt ben 
definida per algunes de les iniciatives que surten de les seves mans, especialment I'e- 
dició d'un volum, Paradisos de aper (1927), per celebrar el tercer an de la inaugu- 
ració de la llibreria i el ro eg i edició - ersonal d'ell, no e la Llibreria P e d' 
Catalbnia- d'El món dels libres, de Bernard rasset, en traducció de Just Cabot, 
el mateix any de publicació a Franca (La chose littéraire, 1929). El primer és un 
recull de textos, narratius o assagístics, de Paul Valéry, Ortega i Gasset, Eugeni 
d'Ors, Valéry Larbaud, Marcel Proust (/ornades de lectura, concretament), Carles 
Soldevila i Josep M. López Picó, de lloanca del llibre i de la lectura, ilelustrats per 
Manuel Humbert. El segon demostra que el seu model d'editor és, ni més ni menys, 
el més renovador dels editors francesos: és, explica al prblieg, *una demostració 
  al esa de l'existencia d'editors d'un nivel1 intelelectual ben s u ~ e r i o r  al suDosat Der la 
hajoria de comentaristes d'aquesta activitat industrial. i eiplica que :els ltanca- 
ments provocants d'autors i llibres, el seu domini de la publicitat airebé coactiva 
més que ersuasiva, han tingut una enorme influencia en l'extraor inari desenrot- B (i 
llament el negoci editorial a Franca després de la guerra*. Al capdavall, upropor- 
cions guardades.. ens diu. els  roblem mes del llibre són els mateixos a tot arreu. 1 a 
~ranc;, com ací, én els debats Sobre la popularització del llibre, s'han intentat crear 
circuits comercials (clubs d'escriptors i de lectors) al marge de l'editor i del llibreter. 
L ó ~ e z  Llausis reivindica la integració d'aauestes dues Deces dins un sistema 
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comercial que permeti la plena competencia (la completa ~ofessionalització de la 
literatura catalana: «El aue cal. al meu modest entendre. Der resoldre el ~ r o b l e m a  
del llibre -en dir resoidre vuíl dir que puguin guanyar:S'hi la vida mégo menys 
amplament tots els que intervenen en aquest negoci- és que s'eixampli el fins avui 
petit nucli d'escriptors, que tin uin al mateix temps les qualitats,d'honradesa, d'in- 
tel.ligencia i d'interes er al pú 6 lic, perque puguem posar-los al costat de les grans 
figures literiries munlials i que els diaris, revistes i fulles literiries continuin aju- 
dant-nos, com han fet fins avui, en la tasca dura, llarga, pero positiva i eficient, 
d'augmentar la xifra de lectors catalans aue hem decu~licat en els deu darrers anvs i 
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ue sols desitgem veure triplicada altra volta en els deu que vindran. Quan pu 
?er els tiratges de deu i de quinze mil exemplars, en lloc dels de dos o tres 
fem avui, si no es presenten factors irnpensats i imprevisibles que ho destorbin, 
comptarem amb un públic ca ac d'assegurar una activitat editorial i literaria pro- 
porcionada a les possibilitats Al país, i l'escriptor que faci un pare11 de llibres l'any, 
tot compaginant aquesta tasca amb la col.laboració en diaris i revistes, podri  viure 
decorosament. Aleshores no caldri Densar en eliminacions de llibreters i editors 
que algú voldria veure fora itats d'dn negoci en el qual juguen un rol important, 
per no dir imprescindible.. 4 E  
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Amb rnotiu de les revisió dels diferents aspectes de la vida cultural catalana que 
va fer «La Revista» el 1933, López Llausis va arrodonir aquestes idees arnb un 
escrit, L'evolució del llibreter, en .el qual contrasta les rnaneres del llibreter del XIX 
arnb les de la Barcelona moderna, en la qual s'han encornanat del eritme trepidant 
de les grans cases de negoci~. El llibreter, per tant, «ha de tenir rnés aviat caricter i 
condicions de ca i t i  d'indústria. Ha  d'ésser, sobretot, un organitzador, i ha de 
coneixer les con B icions i les car~lcterístiques del rnercat com un altre negociant 
qualsevol~." Demostra, tal corn va assenyalar Molas,J2 que actua més des de la 

erspectiva del llibreter que no p;is de l'editor, i ho derriostrari, a la practica, arnb 
Ls seves activitats corn a distribuidor de llibres editats per altri o, assumint-ne el1 
l'administració, pels rnateixos autors. 

La seva incidencia com a editor té, bisicament, tres fronts: l'assurnpció de la 
1'Editorial Catalana; la creació de la .Biblioteca Cataloniam i, finalrnent, la creació 
de la .Biblioteca Univers*. De tots tres, el més característic d'ell, fins i tot del seu 
eclecticisrne d'editor, és la segona, la «Biblioteca Catalonian, que representa la 
col.lecció bisica de la casa, identificada arnb el peu editorial de Llibreria Catalbnia. 
Entre el 1925 i el 1929 publica catorze títols, arnb la numeració corresponent. En 
aquesta data, pero, i ja a partir de Fanny, de Carles Soldevila, la col.lecció desapa- 
reix corn a tal per diluir-se, sirnplement, en el peu editorial, entre el fons rnés aviat 
eclectic i indiscrirninat que va publicant la casa, mentre la nova iniciativa, la 
«Biblioteca Univers~, acapara els; esforcos d'irnatge editorial moderna i atractiva. 
De fet, mai no havia estat una col~lecció arnb rnolta empenta: catorze títols en qua- 
tre anys és poca cosa. Els noms, pero, representen un venta11 de qualitat, des del que 
l'inicia emblerniticarnent, Alexandre Plana (arnb un Mira11 imaginari, que l'editor, 
ben segur, hauria preferit que fois novelela) fins a Joan Mínguez, arnb Dies verges. 

, molts modernistes (és a dir, escriptors ja prestigiats) que s'aboquen al 
conreu Entrem$ e la novelela (Prudenci Bertrana, Pere Coromines, Joan Puig i Ferreter, 
Alfons Maseras i Joan Santarnaria), dos autors de prestigi estretarnent relacionats 
arnb l'editor Uosep M. de Sagarra. i Carles Soldevila), joves escriptors que horn creu 
que renovaran el panorama novel.lístic (C. A. Jordana, J. Navarro Costabella, 
Domenec Guansé, Joan Míngueí: i J. Millis Raurell) i Josep Pla, que constituia un 
cas a part. Ates aquest panorama, no sernbla que López Llausis segueixi la política 
de Grasset de fer-se arnb uns norns, prestigiar-los i mantenir-los en exclusiva. Tret, 
potser, de Sagarra (arnb reserves) i Soldevila. Afegim que, dins la serie, nornés 
publica dues traduccions, tan diferents l'una de l'altra, ue demostren que no hi ha 
una política editorial en a uest c;irnp concret: un Anato e France i una novelela d'a- 
ventures de Maurice Bede 4 . 4 

L'altra col.lecció que publica la Llibreria Catalonia és la .Biblioteca Univerw, 
que cal atribuir de manera clara al seu director, Carles Soldevila. La intenció era 
«incorporar al catali aquelles obres que, triornfadores del ternps i de la moda, han 
d'ésser conegudes per tots a uelh que no vulguin passar per ignorants o per incul- 9 tes». N o  era, doncs, una col. ecció exclusivament de novelala, encara que aquest és 
el genere que hi predomina: obres clissi ues, que deixen entreveure els gustos del 4 seu director, per la preponderincia de la iteratura francesa i, idhuc, del segle XVIII 
(amb Voltaire i Diderot, per exernple). Així, hi trobern Goethe, Baudelaire, Tolstoj, 
Dostojevskij, Wells, Gogol', Edgar Allan Poe, Maurois, Txekhov, Pierre Louys, 
Hugo, Balzac, Dickens, Verga i Gor'kij, entre altres. Y molts pocs noms catalans: 
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Ors (amb Gualba, la de mil veus, i la reedició de La ben plantada), el mateix 
Soldevila i Bertrana (sempre arnb reedicions). Són una cinquantena de números, 
entre els quals caldria destacar La senyoreta Elsa, dYArthur Schnitzler. 

Editar sense editor: Diana i La Mirada 

L'altra peca important del 1925 en l'estructuració del món editorial és la crea- 
ció, per iniciativa de Josep Pla, dYEdicions Diana. En ella mateixa, no té, ni de lluny, 
la importancia de les grans editorials que aniran apareixent, pero respon de le a la 
nova situació cultural. Marina Gusta la descriu com «una iniciativa editoria f , segu- 
rament inviable i per aixb mateix tan efímera, en la qual Josep Pla participa, apa- 
rentment corn a soci d'una societat cooperativa, i notablement corn a impulsor i 
avalador d'acord arnb el prestigi i la imatge que, tant de eriodista irat corn d'es- 
criptor independent, j.a havia c o n s o l i d a t ~ . ~ ~  Josep Pla, en e P ecte, va donar a coneixer 
la iniciativa en un article, Per una editorial independent," un curiós article explíci- 
tament propagandístic, en el qual presenta el projecte i quatre llibres concrets «per 
via d'assaig~. Es tractava d'una novel-la de Manuel Brunet (<<la gent se l'empassara 
corn bresques~), un llibre de membries d'Eugeni Xammar, un recull de contes de 
Ramon Raventós i un d'ell mateix: «Farem els llibres el més gruixuts que podrem i 
els donarem a preu comercial. N i  filigranes de geni en perspectiva ue recull quatre 9 oesies idiotes i en fa pagar vint pessetes, ni edicions infames a tal de Maucci. U n  
eibre és un dels objectes més corrents de la vida, i el que ens interessa és que els 
nostres llibres no perdin aquest carac'ter. Si I'assaig dóna resultat, o sigui si dóna 
beneficis, donarem més volada a l'empresa i ens convertirem en editors de tota la 
prosa catalana que tingui cara i ulls. Editarem novel.les, contes, membries, crítica, 
assaigs, filosofia, política i ciencia. Exigirem dels autors que no  siguin guillats, que 
tinguin un mínimum de claredat i de simplicitat. El criteri de la casa sera el lliure 
examen més absolut. Mirarem de donar al lector catala llibres per Ilegir.» 

A-3 uest programa s'arrodonia arnb una declaració taxativa: «no editarem cap 
llibre e poesies~ i arnb un panegíric del concepte d'eescriptor independent~ que, 
ben mirat, bé a reduir a antinoucentista o, més ben dit, a no relacionat arnb *La 
Revistan, i representat per Francesc Pujols. A banda d'aquest article, sembla que 
l'editorial s'havia organitzat en regim cooperatiu i que Ignasi Armengou portava la 
part empresarial. En certa manera, responia a un intent d'aquells que denunciava 
López Llausis: prescindir de l'editor n e g o ~ i a n t . ~ ~  N o  sembla tampoc que hi hagués 
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qucixcs cdicions no ha dc inantcnir ningú i [...] tot el guany corrcspondri als autors. Potscr I'absencia dc 
I'intcrmcdiari ncgociant cns sigui pitjor, pcrb mai ningú no cns podri  dir que I'hcm fct trcballar dc franc 
o gaircbi de franc.. No crcc, doncs, quc es tractis d'una cmprcsa dc Lópcz Llausis, com apunta YA'I'ES 
(Una genernció sense novel.la?, o cit., .245) i Gus t i  rccull amb altrcs argumcntacions (ps. 408-41 1). El 
seguimcnt dc Ics adrcccs, a mis, R" conirma: la Llibrcria Italiana (Rambla de Catalunya, I 15) havia cstat 
abandonada ja dcs del terccr volum, Ma vida en doinn, pcr Pctritxol, 5. A mis, si s'haguis tractat d'una 
cinprcsa de Lbpez Llausis, no hauria t i n ~ u t  sentit acudir a im rcmtcs alicnes i dc fora dc Barcelona. 
Quan consta, la imprctnta habitual i r  ~ckuard Castclls, dc "alK. e s  a partir dc Llanierna rnkgica, dc 
Josep Pla, dcl 1926, quc consta la Llibrcria Catalbnia con1 a uadministració*, ja a la ortada, i Antoni 
Lópci  coin a imprcss<sr L ) c p i  isscr, doncs, a travfs dc la imprcmta que es van estaglir cls contacrn, 
potscr pcr icsoldrc el problcina dc  disrribuci6 cr. la manca d'infrastructura de les Edicions Diana. 
Curiosanicnt, scmbla corn si cl copyright que cxp~citamcnt  es fa constar a Relacioni (1921) v o l p i s  dei- 



un rojecte gaire sblid al darrere, llevat de l'empenta planiana de cercar autors que 
arri ! essin a un públic tot cas, el projecte es degué anar fent sobre la mar- 

havia anunciat Pla, només el seu (Coses vistes) i el 
desembarc dels grecs a Empúries) varen a areixer f formant part de la co1,lecció «Biblioteca d'Escriptors Independents». Els a tres van 

ser dos de Joan Santamaria (Ma vida en doina, 1925, i L'apbstol, 1927), tres més de 
Pla (Rússia, 1925, i Llanterna mdgica, 1926, i Relacions, 1927, per bé que aquest no 
constara en el llistat dels títols editats), un de Millas Raurell (La caravana, 1927), un 
de Francesc Madrid (El conspirador sentimental, 1929) i, fora de serie, un de C. A. 
Jordana, L'anell del Nibelung (1926, únic volum amb il.lustracions) i un de Joan 
Santamaria (Lafilla d'en Tartarí, 1926). N o  hi ha una política ecltctica com suposa- 
va Albert Manent,JQinó, només, una voluntat de potenciar uns noms que sonaven 
a nous i rcnovadors en aquells moments i, particularment en el cas de Santarnaria, 
que havien d'arrasar el mercat. Som al moment de l'obertura, tothom hi pot tenir la 
seva oportunitat: Edicions Diana és l'exponent de la voluntat d'arribar a tothom en 
la més absoluta indefinició estetica, perque, al capdavall, els fantasmes del 
Noucentisme ja en aquells moments ningú, i menys Josep Pla, no sabia quina cara 
feien. 

Entre altres coses, perque una altra editorial que segueix molt de prop l'heren- 
cia literaria d'aixb que anomenenl «noucentisme» jugava, en relació amb els editors 
professionals, la mateixa política que ell. Em refereixo a ]'Editorial La Mirada, crea- 
da pel rup de joves escriptors sabadellecs que es movien al voltant del «Diari de B Sabade 1»: Armand Obiols, Francesc Traba1 i Joan Oliver, entre altres. De fet és una 
doble resposta: a les publicacions locals i a la crisi general d'editors. En efecte, pel 
jue  fa al primer d'aquests punts, cal tenir en compre que el eDiari de Sabadell*, que 

e fet portaven, era una de les; rineipals plataformes propagandístiques d'una 
col.lecció, la «Biblioteca Sabade P lenca~,  iniciativa de la Lliga Regionalista de 
Sabadell, que, limitada la seva activitat política, feia ús de la cultura per mantenir els 
lli rams ~ocials.~'  La iniciativa eira de Joan Costa i Déu i havia comencat amb un 
vo (i um d'homenatge a Manuel Ribot i Serra, al qual en seguiren altres de dedicats a 
Agnes Armengol, Joaquim Folguera, Sarda i Salvany, Bosch i Cardellach, Josep 
Cardona, etc. 

El grup de Sabadell estava portant, en aquells moments, una intensa campanya 
per a la creació d'una biblioteca pública a la ciutat: es tractava, doncs, de dotar 
Sabadell dels instruments eulturals més m o d e r n ~ . ~ V a r t  d'aquesta política va ser la 
creació de l'editorial La Mirada, que es presenta con1 .una nova editorial d'aire 
inodern*,." clara replica, doncs ,a la «Biblioteca Sabadellenca-, pero replica també a 

xar cl;ira una ccrta voluntat d'indcpeiidi.ncia. El fracis, pero, era ja inqücstioiiablc: Armnnd Obiols, el 
~Sagirari* de la uKcvista de Cntalunyan,, constata cl fracis dc I'altcriiativn a I'cditor tradicional: uEls scus 
fuiidadors, que .irbornrcii seiiycra roja, Joscp Pla entre clls, dbciliiicnt rctoriicn a I'cditor, cii una o altra 
foriiia.n 

46. Albcrt MANI:N.I', lgnnsi Armcikzgoz4 i Edicions Dint2a. Elprimer cditor dejosep Pft7, "Llctra de 
Canvi., I~L'IIII. 35 (1993), ps. 27-30. 

47. I,ri Hibliotctzl Stzbndclle>zcn, "Iliari de Sabndcll* (30-IX-1925). Vcgeu tanibí., sobre cls iiiicis de la 
col.lccci<i, la circular dciiiaiiaiit subscril>t»rs que publica cl *I)iiri dc Sabadcll. (2-sil-1925). 

48. Vcgcu, I'raiiccsc Titnii~i.,  Vecs la crenciá d'unn bibliotecn, «I)iari de Sabadcll* (17, 18 i 19-1s- 
1925); Una biblioteca publica, sI>iari de Sabadclln (26-IX-1925); Ariiinnd Oii ioi .~,  Vcrs la crcaci(j d'una 
bibliotcc~i. Notcs, ~1)iar i  de Sabadcllx, (1-S-1925), i Joaii Oi.ivi:it, Vers ln crcnció d'uia bibliotecn. 
L'tlora, uI)iari dc S,ihadcll* (2-X-1925). 

49. Pcr csciiiplc, 1.a Mirada, uI)inri de S.&adclln (28-si-1926). Aiiuiiciavcii, n 1116s de L'nny que ve,  
de F. Trnbal, anib prBleg de Cariicr, i del llibrc que seguí d'aquest dnrrcr, obres de Joscp Llcoiiart, 
Ariiiaiid Obiols, Joaii Olivcr, Fraticcr;c Tribnl, Antoiii Viln, Ricnrd Mnrlct, Miqucl Carreras i Joscp 
Vives. 



la visió comercial de I'altra iniciativa similar, Edicions Diana. Trabal afirmava que 
havia nascut aempesa per un grup d'amics que vkiem difícil que les nostres obres 
tem~tessin els editors Der oferir-les al t>úblic>> i remarcava clarament el model: 
modernitat i cosrnopolkisme i, alhora, &a clara pers ectiva cultural perque estan 
disposats a editar allo que saben que és poc comercia! Diu Trabal: -La Mirada és 
una lliga d'escriptors, uns "escriptors associats" que porten a cap un pla d'edicions, 
minuciosament controlat, arnb una base, és clar, d'obres nostres. L'editor catali, 
netament catali (parlo, entenem-nos, de I'home que es planteja el problema del lli- 
bre sense sentimentalismes, que edita llibres catalans per guanyar-se la vida d'una 
manera o altra) s'insinua tot just. Aquesta és una de les raons d'ésser de La Mirada. 
Pero cal que immediatament us digui que és la més secundaria. Amb editors profes- 
sionals o sense. uns "escrivtors associats" era una aventura aue valia la Dena d'in- 
tentar. Els resbltats fins &a han estat brillants. Tenim escriptors de p;imera fila 
netament addictes. Com que no volem fer-nos cap torreta, podem publicar el que 
ens sembla realment bo, lliures de suggestions extraliteriries. Aquest programa pot 
semblar cindid. Que us diré? En el fons intentem assassinar el ris~.>>~O 

Armand Obiols. més contundent. afezia: ~L'editor. molt sovint. és oarasitari. " 
Nosaltres, de fet, el'suprimim.» Obra de grup, doncs, «la gran il.lusió del grupv, 
recorda Lluís Casals, aho virem preparar arnb solemnitat; em sembla arnb algun 
soDar a la finca dels Oliver i arnb el ~adrinatge il.lustre de  tose^ Carner i de Carles 
~i'ba»." Arrnand Obiols precisava &e desp& de publicar"els dos primers volums, 
L'any que ve, de Francesc Trabal, i Ofrena rural, de Guerau de Liost, «unes con- 
verses arnb  tose^ Carner ens estimularen i ens orientaren molt»." Esvecifica aue " L 

no van tenir cap problema a subscriure el capital inicial. L'empresa, aikí, era regida 
per un patronat (on hi havia set sabadellencs de p r e ~ t i g i ) ~ ~  i comptava arnb un 
Consell, presidit per Josep Carner, que tenia cura de l'elecció dels llibres. La direc- 
ció tkcnica anava a cirrec de Ricard Marlet i l'impressor era Joan Sallent. Després 
de la ~ r imera  arrencada. arnb la ~ublicació d'un llibre Der anv. els dos esmentats i 

I 

Tres estels i un yossec, de Josep Carner (que signa «Bellafila»), i d'informar de pro- 
jectes que al ca davall no es van arribar a c o n ~ r e t a r , ~ ~  a finals de 1927 fa un autentic 
llancament am f la publicació de llibres de Josep Pla (Vida de Manolo, 1927), Carles 
Riba (Sis Joans, 1928) i novament Josep Carner (segona edició d'Els fruits saboro- 
sos) i ambiciosos projectes, entre els quals s'incloien dues col.leccions, una de llibres 
d'art i una altra de traduccions d'obres catalanes al francks (amb la col.laboració de 
Pierre Rouquette, Pierre G. Bourgoin i Emile Ca rb~n) .~%a  intenció era publicar 

50. J. M. PUOUS I VII.A, Les edicions de La Mirada, .La Publicitat* (7-XII-1927). 
51. Joan Oliver i la Colla de Sabadell, dins Ignasi RIERA, E l  meu oncle Pere Quart. Materialsper a 

un retrat (Barcelona 1992), p. 45. 
52. Joan TUIAS FA~$uI;.<;AS, Elnostre interviu, amb Armand Obiols, parlant dc La Mirada, ~ D i a r i  de 

Sabadcll* (15-XII-1927). 
53. Arinand Obiols lio afirma pcr demostrar cl Iligarn.de La Mirada ainb Sabadell, ciutat que, d'al- 

tra banda, no ha respost positivamcnt a la iniciativa: *de totcs les ciutats de Catalunya 011 tcniin di bsit 
de  llibrcs, Sabaddl és la quc ha rcspost més cautclos?mcnt. No h o  cntencm. Si us digués cls Ilibrcs !e La 
Mirada que cs vencn a Sabadcll us rodaria cl cap. Es una sifra ,que s'apropa dcscsperadamcnt al zcro. 
Ccrts scctors sabadcllcncs s'han distingit pcr una rara hostilitat. Es incomprensible. El din uc es dcmos- 
tri quc publicar llibrcs 6s una tasca vcrgonyosa, hi> cntcndrcm. Es rlar que aixb no ha inauenriat cii la 
mama gcneral de La Mirada, pero, és digne d'ésser rcmarcat. Si Sabadcll 6s la ciutat on vcncin mcnys Ili- 
brcs és tainbé I'única ciutat on s'han fct objcccions agrcssivcs a La Mirada. L'una cosa va pcr I'altra, 
podrícm dir humorísticamcnt.n (Joan TRIAS FABREGAS, op. cit.) 

54. Pcr cxcm le, dc publicar una serie d'cscriptors cstrangcrs contemporanis amb Ics obres inés 
caractcrístiqucs dcrmovimcnt curopeu actual traduidcs pcls niillors cscriptors, scgons infornia cl 4)iari 
de  Sabadcll; (13-111-1926). 

55. T. M. Pnous I VII.A. Les edicions de La Mirad'z. 04. cit. Tainbé ho afirma Obiols: ~Sczurariicnt . . 
cditarcni rota la producció nova d'cn Carncr. Editarcin també una serie d'art que coincnqari ariib un 



series de tres volums, subscrites. La primera, que ja no va fer-se efectiva, comprenia 
el quadern de dibuixos de Picasso, contes de Carner (Obiols especifica que eren 
contes per a noies) i En Perot Marrasqui, de Carles Riba. Anunciaven, a més d'al- 
gunes obres que van arribar a terme, un poema en tres cants d'Armand Obiols 
(Deucalió) i set llibres de Carner, «entre ells una novelela interessantí~sima».~~En 
realitat, pero, tots aquests projectes es varen veure considerablement limitats, pro- 
bablement perque la programació no passava de ser mer rojecte, els productes P eren massa minoritaris i, en tot cías, no corn taven amb la in rastructura em resarial 'f' suficient. Al capdavall, van caure a mans {un *editor>>: el 1935, després e publi- 
cats disset volums, va ser assumitia per Editorial Proa. La marca, d'innegable presti- 
gi cultural, va reduir-se a ser la d'una col.lecció. 

Destaquen, entre els productes que treuen, la presencia reiterada de determi- 
nats noms corn els de Carner (Tres estels i un rbssec i Els fruits saborosos), Riba (Sis 
Joans i Segon Llibre d'Estances) o Guerau de Liost (Ofrena rural), que hi són no 
tan sols corn a escriptors de primera fila sinó corn a autentiques banderes del rup. 
Perque La Mirada, coherentment amb les propostes literiries que li havien fonat 
naixen~a, seri hereva del culturalisme i de l'humor noucentista. N o  ha d'estran ar, r doncs, que publiquin un narrador que utilitza intelaligentment l'humor i el 1 en- 
uatge, corn C. A. Jordana (Tot de contes, 1929) al costat de Vida i mort dels barce- 

bnins, deloan Sacs, i que, coherents amb eis objectius d'utilitzar-la corn a platafor- 
ma del gru , hi publiquin Una tragedia a Lildiput (1928), de Joan Oliver i, 
bbviament, f a majoria de les novel.les de Francesc Traba1 (L'home que es va perdre, 
1929, Judita, 1930, i, ja en la nova etapa dins Proa, Vals, 1936). Malgrat tot, la narra- 
tiva hi ocupa un lloc més aviat secundari, fruit, indubtablement, de la idea de selec- 
ció que presideix la tria, un criteri des del qual el genere, er més que es vulgui pro- 
mocionar, no deixa d'ocupar un lloc relativament secun B ari. 

La batalla del llibre 

Com a eix entorn del qual gira la vida cultural de l'epoca, el món editorial pre- 
ocupa. Hi  ha una necessitat constant de prendre-li el pols, de constatar els progres- 
sos i els fracassos. Les perspectives obertes a partir de 1925 aniran veient-se decebu- 
des i, lentament, va perfilant-se una campanya de revisió -la primera de les moltes 
que aniran venint- i promocii. La campanya compta, per primera vegada, amb 
unes dades concretes, les que p~roporciona el balanc, que es convertiri en anual, de 
Lluís Bertran i Pi'oan des de *:La Paraula Cristiana». Un fet simptomitic és que 
Bertran, per justi/icar la seva anilisi, arrencava d'un article eufbric i o timista de 
Josep Pla publicat el gener de 1926: a més de la proliferació de revistes, R i deia Pla, 
«surten innombrables llibres dle tota classe, i es pot dir que es treballa en tots els 
rams a tot gas».57 Un any més t:ard, pero, el mateix Pla, prenent peu en unes cartes 
de lectors publicades a «La Publicitat~, atacava editors i llibreters corn a responsa- 
bles de les poques vendes de llibres: 

volum de vint-i-cinc dibuixos inedits cle Picasso. Després vindran volums d'en Dalí i d'en Miró. En fi, 
enraonaria una hora seguida si us digués tots els projectes. El ue ara ens apassiona rnés és la nostra serie 
francesa. Donarem versions de les millors obres catalanes. ~ 3 . l a b o r a  estrctament amb nosaltres el grup 
frances de Marsella, que traduira i administrara els llibres. Aquesta nova empresa de La Mirada seri 
plantejada amb totes les garanties d'eficicia.. Uoan TRIAS FABREGAS, op. cit.). 

56. J. M. PROES VILA, Les edicions de La Mirada, op. cit. 
57. Citat per L. BI'.RTRAN I PIJOA.N, Els llibres de l'any 1926, .La Paraula Cristiana-, 111, núm. 26 

(febrcr de 1927), ps. 113-127. 



.Els editors catalans són uns simples aficionats i no tenen cap condició per 
al negoci editorial. Els millors toquen mil tecles i tot va de qualsevol mane- 
ra. N o  saben crear cases importants i concentrar el negoci en poques mans, 
única manera humana de no morir-se tots de miseria. Tenen sobre el nego- 
ci les mateixes idees matusalkmiques de certs fabricants de Sabadell, de 
Terrassa i de la Conca del Ter. N o  saben fer propaganda ni bluf, i a penes 
saben dir una mentida. Es donen vergonya de fer el que fa el comerc de tot 
el món. Presenten, a més, les coses de la manera més indigesta que saben i la 
seva falta d'esperit és aclaparadora. A més, no saben que és un llibre i posi- 
tivament tenen una veritable aversió a fer-se rics i de vegades confonen el 
llibre amb les idees de la seva senyora o amb les de les amistats. N o  saben 
exactament el que vol dir el públic, perquk no el coneixen ni saben, per 
tant, dirigir-lo; per aixo donen la mateixa importancia a tots els llibres i a 
tots els autors, i I'única cosa que no tenen és l'instint comercial. 1 finalment 
s'estranyen que els negocis no  els marxin.m5' 

El remei, des del seu punt de vista, no és, com proposaven els lectors, un siste- 
ma similar al rus, sinó el capitalista: «el dia que un home d'afers es posi al davant de 
I'edició catalana, els llibres es vendran com pa beneit i sortiran 1libreries.a tot arreu, 
fins en els pobles més reculats.» Pla, doncs, ha remodelat el programa, 
davant el fracis de l'editorial Diana ~ e r  errors em~resarials. Es com si ara a ¿'Otser metes 
la necessitat d'un editor tipus ~ r a s s e t ,  tot i que l'iccent recau en l'cxigencia d'una 
organització cultural i literaria, d'un mercat al capdavall, que no  es justifiqui per 
raons patriotiques, resistencialistes, sinó pel més estricte interes literari. Pla, doncs, 
apuntava un problema de fons. Perquk, pel ue es desprenia d'una entrevista que 
Domknec Guansé va fer a dos llibreters barce 4 onins. L ó ~ e z  Llausis i Duran - d e  la 

A 

Políglota-, l'element patriotic incidia clarament en el mercat. L'objectiu de 
Guansé era constatar el progrés del llibre catali (I'augment de vendes del dos cents 
per cent, que diu López, i I'aparició d'un llibre cada dia, que diu Duran). Pero el 
cert és que, de I'entrevista, se'n desprenien moltes altres dades. La més clara, la dife- 
renciació de mercats: Catalbnia s'aboca a un mercat culte aue es mou Der les nove- 
tats culturals (segueix les polkmiques del moment) pero s"amplia griAes al patrio- 
tisme (les biografies d'«Els Quaderns Blaus. arriben a nou mil exemplars). Els 
grans exits de l'any, doncs, per López Llausis, són El  senyoret Lluís, de Carles 
Soldevila; Servitud, de Pui i Ferreter, i Llanterna magica, de Josep Pla. Les vendes 
se situaven en uns tres mif(de fet, López Llausis la rebaixa a dos mil cinc-cents), 
llevat d'<<Els Quaderns B l a u s ~  (amb incidencia sobre un públic patriotic) que ho 
fan a nou mil. La llibreria de la Políglota, en canvi, abasta més un úblic po ular: la 
base seria el llibre «familiar», apte per a tots els públics, que el 1 P ibretcr i B entifica 
amb els noms de Ruyra, Roig i Raventós i Dolors Monserdi, que com ra llibres de 
divulgació (Nocions de puericultura, de Roig i Raventós, ha arribat a 7 s nou mil) i 
novel.les blanques, de consum, bisicament en castelli, llengua en la qual els tiratges 
no  passen de tres mil, llevat de les novel.les pornogrifiques que arriben a quatre 
mil. Només, en aquest marc de la novel-la rosa, algun autor concret catali va molt 
més enlli, amb tiratges de quinze mil (obviament, es refereix a Folch i Torres i 
Clovis Eimeric). 

Aquesta entrevista de Guansé enceta una serie de temes que seran recurrents 
durant el 1927 en al16 que un editorial de .La Publicitat» bateja com «la batalla del 

58. Joscp PI.A, Llibres i editors, .La Publicitar* (9-1-1927). Il'cll matcix, pocs dics mCs tard, La 
darrern necessitatprimordial, %La Publicitat. (23-1-1927). 



]libren: quin és el veritable abast de la lectura en catali, la poca entitat de la venda 
de llibres catalans a America, la no presencia de llibre catali a Madrid i les diferen- 
cies de venda en les diverses ciutats catalanes (Duran assenyala positivament les 
ciutats de Sabadell, Mataró, R.eus, Girona, Vic i Terrassa, i, negativament, 
Tarragona i Tortosa). L'imbit geogrific del mercat es converteix també en motiu 
de polemica, entre altres coses perque els grups culturals rnés incisius de fora de 
Barcelona aprofiten el tema per a les seves campanyes. Així, a les constatacions de 
Guansé, van afegir-se les que d o n i  Josep M. de Casacuberta, entre altres, que els 
llocs on rnés venia, de fora de Barcelona, eren Terrassa, Girona, Valencia, Reus i 
Palma de Mallorca i afirmava que a Castelló de la Plana venia rnés que a L l e i d ¿ ~ . ~ ~  
El tema va ser recollit per un editorial de «La Publicitat*, Les viles a d o r r n i d e ~ , ~ ~  
que plantejava no  ja estrictament com a problema de mercat sinó d'educació cultu- 
ral a realitzar fora de Barcelona." S'hi afegeix Alexandre Galí amb una serie d'ar- 
ticles en els quals acusa el sistema educatiu d'allunyar infants i adults del llibre. Si 
es vol canviar, doncs, el panorania, cal comencar per l'ensenyament amb metodes 
moderns, comencar per ensenyar a escriure perque després l'alumne s'interessi per 
la lecturasb2 

Bertran i Pijoan havia introduit en la seva anilisi de la producció del 1926 la 
qüestió dc les xifres de llibres pi~blicats i la qüestió dels tiratges. Ferran Soldevila 
intenta introduir xifres comparatives. Així, recorda la mítica xifra de tres-cents 
exem~lars  d'altres epoques, enfront dels dos mil actuals. D'enci del 1923, s'ha 
pogut posar un zero a la dreta. 1, ates que a Catalunya conviuen dues literatures i es 
compren llibres francesos, demana de clarificar les xifres reals de venda. Perque 
Catalunya, per als escri tors castellans, tot i que hagin pogut baixar de vendes, con- 
tinua cssent un dels milyors mercats peninsular. Comparant xifres, perb, afirma que 
Unamuno no ven rnés de tres mil exemplars i que els tiratges de novel.listes presti- 
giosos no són superiors a cinc-mil. Si a Catalunya, amb dos milions d'habitants, la 
venda és de dos mil, creu Soldevila que cal ser optimista. Més encara si acollim 
xifres foranes: les que va publicar Estelrich d'una revista anglesa. Josep M. Folch i 
Torres aporta algunes de les dades que demanava Soldevila amb informacions 
extretes de les Cambres Oficials del llibre recollides amb motiu de la conferencia 
del llibre que s'havia de fer a Madrid. En el conjunt de l'estat, segons aquestes 
dades, s'havien publicat, el 1923, 1.816 llibres enfront del 3.026 de l'any 1912. En 
relació amb la demanda de Ferrai~ Soldevila sobre quina era la presencia real dels lli- 
bres estrangers a Catalunya, cl periodista J. M. Boronat va consultar diverses llibre- 
ries. Arribava a la conclusió que el 75 % del llibre estranger era frances, ates que 
d'enci de la guerra el llibre alemany havia disminuit i l'italii no hi tenia una presen- 
cia detcctable. H i  predominava el llibre de literatura (24 de cada 25 i, d'aquests, 
noméa 5 o 6 són de literatura francesa). 

L'intcnt d'anilisi rnés complet el realitza Joan Estelrich en una serie de nou 

59. A. M., I.'obrn dc 1'Editovinl Bnrcino, .La Publicitat* (28-1-1927). 
60. *La Publicitatn (5-11-1927). Aiiteriorment ja havia provocar I'cditorial El llibre catnln a lCs 

cornrzrr/~ics, -1.1 Ilian (Tcrrassa, 28-1-1927). 
61. I.cs acusacioiis contra una ciutat o altra provoqucii que coincnci uiia cursa pcr demostrar oii es 

vcncn iiiés Ilibrcs. A ni&, vaii sorgirit iniciatives de roi i io~ió del Ilibrc, iiiiciativcs uc la premsa barcc- 
Ioniiia rccull aiiib Iloaiiccs. Com, pcr exciuple, que revisa aNostrc Ideal., de Mdler, sortcgi una viti- 
tciia de Ilibrcs entre els scus abonats (La  bntnlla del llibre, .La Publicitat*, 8-11-1927). ROVIKA I VIK<;II.I, 
a Pcticions ~i(> llibres, .La Publicitat* (17-11-1927), reclama que Ics socictats modcstcs que demancn Ili- 
brcs als autors facin pcr manera que cls puguin comprar. 

62. Alcsaiidrc (;A[.¡, Per qui, no css llegeixen llibres?, .La Publicitat. (12-11-1927). TaiiibC, d'cll 
inatcix, Ln bntall~z dclllibrc. Per que no es llcgeivcn llibres?, .La Publicitat. (25-11-1927), i C o m  es l lg i -  
rrzn llibves, <<La Publicitat* (16-IV-1927). 



articles a .La Veu de Catalunya~.~ '  Segons ell, el marc en el qual es mou el llibre 
catali no sobrepassa els 50.000, als quals arriben els diaris escrits en catali (la xifra 
creu que és ampliable a 150.000); segons ell, algunes obres de caricter molt popular 
destinades al gran públic poden arribar a 20.000, mentre que els lectors de revistes, 
col~leccionables o col.leccions de llibres de gran prestigi (com la Bernat Metge) 
oscil.len entre els 5.000 i els 3.000. El nucli de lectors ~ i v i d s  de tota mena de publi- 
cacions. seria només de 1.500 (ampliable, per la bondat exclusiva de les obres, fins 
als 5.000 que havia tingut 17Editorial Catalana en altres temps). En el seu repis del 
problemes del llibre -un repis, diria, decebedor per les pretensions que amaga- 
analitza un a un els problemes, des de la manca d'una autentica tradició editorial 
moderna (enfront dels substituts, corn IEC, Consell de Pedagogia, Societat 
Catalana d'Edicions o Publicacions de La Revista). una activitat aue creu aue no , , 
comenca fins a ]'Editorial Catalana. Tanmateix, segons ell, la compitencia esyealit- 
za en un marc massa estret i sobre uns mateixos productes, de manera que un editor 
~er iudica  I'altre i el lector acaba desorientat. El tret més ~ o s i t i u  del nou Danorama 
I I 

-d'enci de la fundació de ]'Editorial Catalana- són les Possibilitats de brofessio- 
nalització que s'han obert als escriptors, per bé que en fer-ne el cbmput, Estelrich 
hi inclou feines editorials en castelli (~ublicació de manuals. obres tecniaues i enci- 
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clopedies). Amb tot, escriu, ~l'edició catalana ha aconseguit treure un gran profit 
-i idhuc disciplinar de cara al llibre- del treball dels intel.lectuals consagrats a la 
nostra cultura [...l. Avui, el bon escriptor que domini perfectament el llenguatge, 
l'investigador de competencia, el treballador conscient, no poden donar abast a la 
feina encarregada. Els editors els sol.liciten i se'ls disputen, perquk les empreses 
estan en condicions de publicar molt més del que els autors poden produir. Així, en 
mants casos, no hi ha problema financer ni de llibreria: el problema és únicament 
d'autors.. Tanmateix, pel que fa a les obres de creació, la situació no és tan falague- 
ra: ~~Lleva t  dels casos de treballs fets per encirrec -traduccions manuals i obres 
tecniques- que són pagats corn ho serien en castelli o millor encara, l'autor d'o- 
bres literiries, si no cultiva un genere popular de gran difusió, no pot viure encara 
de la producció seva, si no  cerca compensació en el periodisme o en altres tasques. 
La solució, per aquests autors, si llurs obres adquireixen valor universal, és que se'n 
reservin l'explotació en llengües forasteres corn si es tractés de la llengua original.» 

Estelrich veu el llibre catali des de la perspectiva de les editorials culturalistes, 
la Barcino o la Fundació Bernat Metge. O, si es vol, des de ]'Editorial Catalana. 
Desconfia, per tant, dels plantejaments comercials, perque creu que només els 
autors ja consagrats i de fama popular hi guanyarien, en detriment dels debutants, 
tímids o dels que no tenen un reconeixement públic. A més, en sortirien perjudicats 
els treballs de crítica, assaigs, poesia i fins i tot els novel.listes debutants. La llibertat 
de l'autor en sortiria perjudicada i també la llibertat de la ciencia perque s'exigirien 
només treballs prictics i rentables. Amb aixb, doncs, contesta Josep Pla, corn també 
ho fa en relació amb el patriotisme, que creu que és una fórmula apel.lativa per 
convencer el públic, no pas diferent de la que tot autor dirigeix a l'editor. 
Tanmateix, quan es planteja a quin tipus de públic cal dirigir-se i com, creu que en 

63. La si.ric d'articles es publica ainb el títol gcncral d'Elsproblemes del llibre. A banda dels dos pri- 
incrs que no he pogut localitzar, són: 111: La tradició editorial (24-111-1927); I V :  Defectes del moment edi- 
torial (25-111-1927); v :  Els ebells llibres~ (2-IV-1927); vi: Notes sobre els autors (4-IV-1927); V I I :  Crítica de 
la Llibrcria (10-IV-1927); Reflexions sobre el públic (19-IV-1927); i Difusió i pro aganda (30-IV-1927). 
Vcgeu, també, I'cntrevista que l i  fa Carlcr S<ildcuila, La Ltalla del llibre, .La PubEcitar* (23-11-1927) i la 
rcssenya de ducs confcri.ncics divulgativcs sobre el tema, una a Llcida (El llibre catala. Conferencia de 
Joan Estelrich, -La V e u  de Catalunyan, 2-11-1927) i una altra a Matar6 (Elsproblemes del llibre, «La V c u  
de Catalunyan, 12-IV-1927). 



les colbnies industrials hi ha un proletariat de difícil accés per raons de Ilengua i for- 
rnació, peri~, en canvi, una petita blurgesia «treballadora, estalviadora i benestant», a 
la qual caldria arribar, diu, a través de les associacions patribtiques i benefiques que 
cls controlen: «Nosaltres tenim el deure de contribuir amb la nostra producció edi- 
torial que aquells germans nostres no es desnacionalitzin, i ells tenen, recíproca- 
ment, el deurc d'ajudar-nos a la solució del problema del nostre llibre, assegurant-li 
un mercat que pot ésser fecund en tots sentits.. 

U n  altre tema que encara Estelrich és el de la distribució i venda perque creu 
que el sistema de subscripcions es va gastant i que cal anar cap a les grans llibreries, 
seguint el niodel de la Catalbnia (tot i que aquesta té al darrera un editor), amb una 
xarxa de llibreries mitjanes i petites a les ciutats i pobles. Amb un sistema igil de 
servei que les llibreries tradicionals no donen. Al capdavall, «la producció del llibre 
ja esta assegurada; cal assegurar-nc ara la venda intensiva». Amb aquest objectiu, ve 
a demanar un organisme -si cal, fortament financat pel servei cultural que presta- 
ria- que unifiqui el sistema de distribució. 

L'altre gran problema refererit al públic és la lectura femenina. Estelrich creu 
que les dones, que en els paisos i?brdics constitueixen un públic essencial, ací no 
s'han acostumat encara a llegir, bé que, afegeix: ~ D ' e n c i  de la divulgació dc la lectu- 
ra entre les dones i de llur invasió en els despatxos, les veiem adhuc apassionades 
per la novel.la fabricada ad hoc. Creiem que és un error nefast per al llibre en gene- 
ral, i poc galant per a les dones, aquest conreu d'una literatura especial, desnodrida i 
anemica a gratcient, feble de contingut i expressió, on la vida hi és sistemiticament 
falsificada. Literatura a posta per a éssers inferiors, contra la qual no sé com no pro- 
testen les capdevanteres feministeij, i que rares vegades acompleix la funció estimu- 
ladora i reveladora del llibre veritable.» 

Era, pero, aquest fet tan diferent del que passava a altres piisos com -i valgui'n 
les diferencies que facin al cas- l.tilia, Franca o Anglaterra? La diversitat cultural 
imposava, tarnbé, la diversitat editorial. Potser perque, una cultura «nacional» no 
podia reduir-se, com havia pretks fer 1'Editorial Catalana, a una sola empresa. 
Aquesta, pero, pel fet que havia actuat com a empresa, havia obert un camí: situar el 
llibre en el centre de la vida literaria. Les iniciatives del 1925 es completaran amb 
moltes altres (Edicions Proa, Les Ales Esteses, Quaderns Literaris, etc.) que 
demostraran, al capdavall, que una cultura no és ni pot ser mai monolítica. 


