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EDITORS CATAURS EXILIATS A St.TD-A1:.�RICA

per Jordi Arbon�8

ARGENTINA

Lbpez Llaushs, Antoni

Va n�ixer a Barcelona, el 25 de gener de 1888, el fill primog�nit de

sis germans, i va oursar els seus estudis primaris al Col.legi políglota,

i el batxillerat, a l'Institut de Barcelona, durant el rectorat de Giner

de los Ríoa. Posteriorment, va co�en9ar a estudiar Dret, alhora que tre

ballava a la Llibreria Espanyola, propietat del seu pare, i l'ajudava a

distribuir els ae tmanar.í e La Ct=:r::pana de Gràcia 1. L 'Esquella de la. T'orra txa,

que ja havia co�;en9at a publicar el seu avi, Innocenci L6pez BernagoGi,

que tenia una llibreria al carrer Ample.

Durant una curtá època, fou redactor esportiu de �¡"i�¡:I1�:1:¡2, por-

taveu dels catalanistes republicans.

Una de les seves afeccions preferides era l'assistència a les repre

sentacions teatrcls, a les q�als hi concorria gaireb� cada dia amb les

entrades que rebia de L'Esquella de la Torratxa.

L'any 1908, es va casar amb weria Teresa Llovet i Arnal, aí.lb qui va

tenir tres fills. Santiago Rusiñol fou el ssu padrí de noces.

Posteriorment, a más de la feina a la llibreria del seu pare, cooen-

cà a dedicar-se a la contractacié d'anuncis publicitaris per als telons

dels teatres i le�s tanques del Passeig de Gràcia.

Al cap d'un temps, va pORal' una imprenta, la primera 'l111quina de le.

qual la va adquirir a Alemanya, aMb elsmaros que 'hi t.enia bloquejatl'l pa1

govern .. En aquesta tasca comptava amb 1 'ajut del seu cunya t , Josep raria

Llovet. I all! va iniciar la puolicació en fasciolAs de la Història Na-

cional de Catalunya de Revira i Varpili. Ta- �� VP sar l'edito� d� D'ac!

i d1allh, i va encarregar-ne la diracci6 a Carles Joldevila.

Tanòé rer aquella època s'associà ar.b à.anue I Borràs i Josep :":ari�

. Cruzet, per ubrir La llibreria Catalònia .. roc temps desp�-3u Vil erlCarl.'O-
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gar a Pompeu Fabra el Diooionari General de la Llengua Catalana, que va

publicar en infinitat d'edicions.

Durant la §Uerra Civil ha de marxar a l'exili, per les seves idees re

publicanes, i juntament amb la seva esposa 1 el seu fill Jordi (aleshores
l'únic fill sobrevivent dels tres que va tenir) es refugià a París, i das

pr6s de fer un intent d'establir-se a Co Lor.baa , accc panya t de l'escriltor

Gaziel, van retornar a Par!s. Per fi, el 1939 va arricar a Buenos Aires,
on s'hi va radicar definitivament.

A l'Argentina hi va arribar contraotat, a instàncies de liafael Vehils,

per fer-se càrz-ec de l'Edi torià.l, Sudam'6ricana, que havia e s ta t rund.ada per.

un gr.lp d'intel.lectuals argentin'à, entre els quals s 'hi comptava V.ie"tclr.ia,

Ocampo, Oliverio Gir�ndo i d'altres. Amb el pas dels anys, va anar comprant

14ft ¡� accions

�� Desprls de diversos viet�es

de l'empresa, fins que n'esdevingué el propietari absolut.
I..c; ,.'�'1. L../ <". • ;1:!..

e. ter.res ca t.aLane s , 1 'any 1949;_va f'undar-

a Barcelona l'editorial ELHA3�, i, posteriorment, obrí l'Editorial Her�eB

AL ,t: tC;;::>-MèxiC.r�� El 14 de juliol de 1979

AI- ¡¡¡ � 1 I'�i.sa, Jean

moria a Buenos Aires, a16 91 anys.

Naix Ei Barcelona el 22 de :naig de 1901. De epr-ê s de fer la prirr.à::-iB a

Sant �artí de Torroella i a Sant kart! de Prove�yals, cursa francès i

comptabili tat, fa el pperi ta tgo tèxtil i als 20 anys ja diri26ÍX due s :fà

briques de teixits del sa� p�u.

Tan.··;¡ateix, se sent &tret pel .c.,6n de l'art, i el 1923 ja comença d 'e-

di ta.¡·t a.ab el peu d'Edicions ]"1r&, La cdll.lecció "El::;; poe tes d I ara". Poc

després, extingids. la publicaci6, tinicia La SErie: "án toLog í.a de l' .hr:,Jor".

L'any 1924, edita sis números de la r'3vista 1..1. c!l trencada, amb col.la

boracions de Carles Riba, L6pez-Pic6, �n:'ià rallent j_ d'altres. 31 1)'25,
a poc del darrer micer-o de La mà trcTLcada, adita i diri,e:eix una nova re-

vista que tii¡l.Üa "i..latre co ae e , Pels volts rl'aq1.lestes dabs, s'err.ancipa,
abandona els teixits i fa La aeva prLr.ez-a anada s ?aris, O!'.1 con tracte

l'obra de l'oGcultor Joan Re ou l L, o.e qui en ser� rraz-zan t ,



Devia ser l'any 1925 quan va fer La cone axaaça àel s poe tes Joan u-al

vat-Pappsseit, TOIT,}:¡s Oarcés i Jospe :.:aria de .sucr-e , a La Lli,;reria 1 a.:i0-

nal Catalana que an Salvat regentava a les Gal3ries Laietanes, al fons de

les quals hi obre la "Sala Joan Uerli".

Ja pels vol ts del 1926, cor.ença la..pubLa cacd
ó

de 1'e ti tes ¡"cnografie:..

d'artistes plàs4ics. �entrestant, s'ha convertit en marxant d'art, i co� a

"pou.Iaane ", a la manera francesa, té en exclusivitat els artistes BOSCl.-

Roger, Joan Rebull, Josep Granyer, Emili Grau Sala i d'altres.

Del 192e al 1929, publica eLs vint núr..eros de la revista r.ensua I LSt!

arts catalanes. L'an.r 29, crea 1 '''O:r-ganitzaeió Joan LerliJl, qU3 arriòa a

aplegar 194 adherents, eLs quall!' :::,i tjançant �ar; odesta quota en suaL, te

nien aret a triar cada sis mesos, en expoe í.c í.ó I,l1blica, un quadre, a una

eseul tura ue terra cui ta, deLs artis tes "poulains" de La "z.a.la J oan � e:r1i II.

L'any 1932, publica uns articles al diari L'Opinió, arran dels qual:.:;

l'Ajuntan,ent reinstaura La Junta kunicipal d'3.xposicions d'Art, i n'ar.c'L:',O

na secretari Joan Lerli. Des d'aquest càrrec d6na origen a la revista �rt,
de la qual en fou no�enat director.

El 1935, funda i diri, eu el set�:,ana:ri 1 'hori tz6, i el 19.38 és redác

tor en cap del se tr.anar í. l'eridi�.

De maner-a anònima és e dri tor IIiirs del prL. er llibre ueLs poetes Iio ... ...;:'n'"

Llates, JauJ.e Hosquelles i Alessan, i A¿_"'Us-:.í .1:.3c1asans. r.ra.�bé edita e:

recull "Ossa t.enor-" de Joar.. Jalvat-I-apas�it i un llibre en prosa de 1''3:':'-

r.errte t poeta: E13 nens de la ¡ ..eva e'-Jcala, tots dos a profit úe La seve '. í::-.-u.a.

1. J..artir deI 1936, publica a Catalunya: 1 'a or és una al tra cosa (n2.!:·_::·¿:-
. ')elO ; FanG a les alas (teatre); 33 pintors c�talans;

��.'ha citat deT:l� (novel.la) i el llibre Nou escu1"torn catalans, que l'a.ny

1935 es trobava en premsa, però en van desar.arèixer 1 'original, La eOITTO-

sició i els cracats.

L'any 1;39, s'estauleiX a Buenos Aires (República Argentina), on en

ar�iber-hi, és nOLenat director artístic de la revista Saber vivir, en la

qual, ensellis, hi publica ar-t i c Le a sobre .ienI'i . a t
í

sse i l ..odioliani, í CI·í-
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tiques d ' exposicions anb el peeudbnfn. cie Joan de J'Agar6. CoLs Labor-a al

diari El sol, arab una o dues p'àgines al sup.l euen t deLc diur.,en,:es, i a Le e

revistes Argentina libre i Acuí est�!

El 1942, funda l'Editorial Foseidón, SRL, i ueixa la diracci6 ue la

revista �aber vivir. Poae í.dón �s La pri:. era i, durant molts anys, 1 'única

caDa editora dal continent especialitzada an llibres d'art, i és la que

ha publicat els primers llibres dels crítics argentina ffiés coneguts, co�

aral Julio E. Payró, Jorge Romero Brest, Julio Rinaldi, Ro�ualdo BruChetti •••

Al cap de poc temps de la seva existència, el catàleg de lrediterial enrc-

gistra una "Biblioteca Ar¿;entina de Arte Religioso!!; la "Colección 3:isto-.

riae", que inclou la Historia del Arte per Elie Faure; Historia de la cr{-

üü tica úe arte per Licne110 Venturi; iliotoria de los pintores i:l'resic

nis'tas per Théodore Duret; La "Colección Vidas y. Obras", amb Vida secreta

de Salvador Dal! per Salvador Dali; Grl1newald lJe!:' Jean Zocchi; Vincent -:ar:

� Gogh per Julius !.íeier-Graefe; La vida y el arte de AU['1lste Rodin pE!:'

Victor Frisch i Joseph T. Shipley; la "Colección Aristarco", a¡;.b�

mdi®�Mis&à! Universalismo constructivo per J. Torres-Garcfa; la ftColecci�n

de los Tratados",· amb el Tratado del paisaje l'er Andr� Lathe, o Teoría de

los colores per J.W. von Goethe (prep pri era ve�ada �raduida al oastell�)s

a , entre d t aLtz-as coJe�Cions, la d'''Arquitectt.:ra y. Ur oana.smo ", que in:;lc-

ia Imibres de Le Corbusier, Bruno Zeva , �lie .saaranen , etc. Dáric el c&<.

de la literatura, s'hi destacaven els LlLba-e s de :i..n. Lawrence , John _.toirl

beck, Ignazio Silone, André Gide, II.G. Walls, Honor-é de Balzac, Oer·,nl

de Nerval, Fedoz- Do s to.í.evskd , Arthur Rí.mbaud , 1 cu Ir-Lnava el catàleg arab

La publ
í

cac í.é de l' obra con.p Le ta de Friederich Nietzsche.

El 1946, encara funda i diribeix Cabalea ta, revista a!'tístico-li ter·è

ria, que ac..¡jun t'eva una Là. ina en off-set, a set tin te e, qua e s so.l e.í.x una

extraordinària reyerc�sié.

Ta. bé es va fer càrrec de la revista Ca talunva, que va dirigir en la

l:J8Va etapa XVIII, i va ocupar la presidèr1cia ue l'audició radial "L "hora

ca talaria", durant un per Ioue de dos anys.
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Fou el :¡,.ri: .ar president de l'Asociación Argentina de Cr! tices de k:

te i meL.bra de l'Association Internationale des Critiques d'Art, arr:b seu

a París.

D'aquest període arbentí són les seves obres: Picasso, editada en

pri�era edició per 31 Ateneo; Juan del Preto; Picasso: el artista 1 la

obra de nuestro tiempo (2a. edició, molt corregida i au��entada) i Raauel

Forne�, editades per Poseidón.

L'any 1960 f'uz.da 1 '.èdi vorLaI :":alinca S.A., Bdi tora, que pu .. lica llibres

de literatura popular, en les col,leccions "Obelisco", "Cobalto", dedicad.�::::

a la novel.la negra, amb autors com ara: L.ickp.y Spillane� Richard ._). Iré

ther, Stephan �.arlo"e, Cornell �ioolrich, Gil Brewer, David Goodis, Da sh i e I

Harsme t , etc.

L'any 1971 va tornar definitivar:lent de l'exili a Barcelona, i deu

anys �és tard, tenia lloc al Saló Torres-Garcia, de la Generalitat de

Catalunya, un acte d'no-enatge, en el seu vuintant� aniversari, 01'( anit

zat per l'Associació Batalana de Crítics d'Al''';" que el va noenat "�e l)re

d '!lonor", i en el ma teix ac te, el cons eLl er- de cul tura li �liurà una pla-

ca co ,:': euora tiva ,

Contin�a residint a Barcelona.

Costa-Amic, Bartomeu

1eix a Centalles, el 5 d'agost de 1911. bstudia a l'Ateneu Poli�ècnic

de Barcelona, a l'Escola �uperior d'Intendents :.ercantils i a If�scola de

funcionaris de la Generalitat.

L' any 1936, va s íta �. òxic per pri.. eraa ve¿::nda, al cap d'una Di8sió es

pcr t í.va a f'avc.r de la República i per o e .. anar aail per a Lev Trotsl:i, en

nom del conseller de Justicia u.e la Generalitat de Catalunya, Andreu Hin.

Participa en e.o I t::: actes pol! tics ar.b la L:..:.AI\. (Liga de ..:.scri tores ;I Ar-

t a s tas Irevo Iuc
í

onar Los}, De n.ar.ar-a que quan azr
í

ba a �.èxic el 1:;40, cor
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asilat, ja coneix el medi. Aquest r..ateix any, fa el prin)e� intent edi c

rial amb Gorkin, Víctor Serge, E. Abreu G6rnez, Jos& Uuñoz Cota i Davi!

Castañeda, perb no passen del tres volums per manca de ffiit�ans.

Aleshores, amb els gere,ans Kluger, jueus nord-americans, inicia l'eli

torial Pub¡icaciones ranaffiericanas, amb la publicaci6 del llibre urden pú
blica dE Sender. Nou fracàs per la ffiateÏXa causa.

El 1941, esdevé l'editor, amb Lichel ñerveiller i Gorki, de les �di-

ciones �etzal, S.h., aDb el suport d'un Grup de francesos, hOLes de necc

eis establerts a Kèxic, i andes mexdcans de Fr-ança , Posteriorment, els

seus socis berveiller i Gorki se n'anaren a Pranya, i ell es va q�edür Gel

arr.b el mexicà Eduardo VillaseDor, fins al 19�2.

Costa-Ar.iÍc es fa adi tor independent, amb el nor. de B. Costa-A .. ic ::üi ",:,c:!.'
,

Irpresor, i publica una petita Antologia de García Larca, a cura ¿'A���tí

Bartra, i tot seguit el voluli\EllibrO del té d t Okakuz-e -Kake zu , El ]9'7:;, a

els seus fills, es tran�fOrGia en societa t anbnL-a , La seva "3i �... I .í o t e ca Ca

talana", diriGida per Avel.li Artis, constitueix un ¡;ran e sf'or-ç pel" roilz:il,

dicer una llengua prohibida, sota la d í.c taúura de Franco. En pOCD anv s , ,<.

edi tar una cinquantena de titols en La nostra llen;-:ua, ues de cIà s í.c,

dels segles XIII i xr:v fins s autors moderns. Val la pena de rel ercar q e

el president de la Rept1bliea de h:�.x:ic, � anuel Avila Can.acho , el ae cr-o ta r I

i ministre d'Educaci6, V�jar Vázquez, el regent de la ciutat i dos cltre:...

acompanyants, es van subscriure a la "Biblioteca Catalana".

Sense abandonar l' edi torisl de J.:�xic, el 194e va organi tzar i dirigll',

uur-ar.t sis ar,..vs , l'editorial d'Educaci-6 de Guatemala, contractat pel C<,·

ver-n de Juan-d o sé j:..r�'\;alo, "el gran educador", co., el qualiïica el r..a te ix

Cost:-n.:::ic, fins que un cop d'estat el va fer retornar a Mèxic. A Guate

maI a edita la "Btib.Lí.o t e ca de Cul tura Popular 20 dé;\Jctubre", sense ! ..re38U

post, sostinguda per 5092 subscripcions.

L'any 1954 retorna, donc s , defini t í.vamerrt a l'èxic, on a !Lés de r.an .e

nil' el seu negoci, crea 1 "er.pr-e sa Libro Lex Editores, ';rtL, arib Prank de
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Andrea 1 Fidel M1r6, en un noranta per cent dedicades ambdues editorials

a l'edic16 de llibres d'autors i de temes mexicans.

El 1964, organitza l'Asociaci6n de Esoritores de M�xico, i per pri

mera vegada s'unifiquen els escriptors en sentit ampli, sense tend�ncies

politiques ni capelletes.

Coeta-Arnic col.labora activament a diverses revistes i peri�dics t'16-

xicans, tocant sempre temes catalans, tot posant en relleu el fet català,

tant en l'aspecte politic, com cultural i espiritual. Com a editor, ha

publicat el mensual Enllhl(Per Catalunya i el Socialisme), Sfntesis;

Catalonia (Para dar a conocer la historia y la cultura de los paises ca

talanes), Senyera, etc. Aixi mateix, ha estat l'impulsor i animador de

cisiu de la nova etapa de la Revista Orfe6 Català, de la qual n'�s l'edi

tor responsable.

L'any 1914, quan encara vivia Franco, va tornar a Catalunya amb un

perffi!s per a vin�d-un dies, i encara no feia una setmana que hi havia

arribat, que ja el visitava la policia, que li aconsell� de no �rolongar

ni un dia m�s dels autoritzats l'estada an terra oatalana.

Hi va tornar el 1986, per recollir la Medalla del II Congr�s dater

nacional de la Llengua Catalana, el 1981, per recollir la Creu de �ant

Jordi; el 1988, p<�r recollir el Premi Jaume I, i el 1990, pero-reoollir
i·�

el Premi Catalunya Enfora, 1989. Aquests guardons constitueixen un reco

neixement a la seva patri�tica tasca en pro de la difusi6 de la probler::à

tica dels Paisos Catalans i Km la cultura catalana, car també ha rebut

diverses distincions de les autoritats mexicanes.

Entre els molts titols catalans editats a l'exili peD Costa-Amic,
o

caldria esmentarl les "Ant01gies mínimes" de Joan M. Guashh (1945); Joan

Maragall (1945), Joan Alcover (1946), Josep Carner (1946); Teodor Llo

rente (1947) i Salvat-Papasseit (1947). Obres de Bernat Metge, Jaume I,

Ausiàs Maroh, Ramon Llull i Francesc Eiximenis. El cOffite Arnau de Josep

Ma. de Sagarra, Canig6 de Jacint Verdaguer, �ireia de Mistral, Expansi6
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de Catalunya a la Medi terr�nia Oriental de Lluis Nicolau d,'Olwer, �e

poètica, la poesia d'Agust! Bavtra de Jordi Vallès, Poesies de Pere �ata

longa, La naoionalitat oatalana d'Enric Prat de la Riba •••

L'any 1982, en un punt culminant de la cat�etrofe de l'economia WBjgr

iR.", mexicana, una vaga 1ntergre�ial, a sigui una pugna entra sindicats

de diferent signe, qua va durar un any i onze mesos, va tirar per terra

als esf0r90s empresarials de tota una vida. Li ho van robar tot i ni tan

sols podia entrar a casa seva. Malgrat tot, aquest català de pedra picada,

amb setanta-oinc anys a coll i l'ajuda dels seus filIe, va tornar a comen-

yar •••

Darrerement, un daIs saus afanys rau en la divulgaai6 del sau llibre

Coloml oatal!n de Mallorca, sobrino de los Reyas Cat6licos, on sost� que

Colom era mallorqu! i fill del princep de Viana. En manys d'un any se n'han

fet tres adicions, d 'aquest llibre, del qual n 'han parlat abe s tamen t tots

els diaris i revistes de Centraamèrica. SegGns que sembla ja est� gairab�
enilestida la traducoi6 a l'angl�s per tal de publicar-lo als Estats Units,

per a la qual cosa aspira trobar alguna mena d'ajut que li permeti fer-ne

una edici6 digna.

Grijalbo i Serr�s, Joan

Nasqu� a Gandesa, el 3 da juny da 1911. Fou e.np Iaa t bancari; vocal del

Sindicat de Banca de Barcelona; president del l�ontepio da la Banca. Durant

la Guarra Civil va eer director general de Co�er9; vocal del Consell d'êco

nomia de Catalunya, durant el periode 1936-39; delegat de la Generalitat

a la Cambra del Llibre de Barcalona i a la Junta d'Obres del Port� vocal

de la Caixa de Crèdit Industrial de Catalunya i vocal de l'Oficina de �ou�

i Salaris.

Quan arribà a Kèxic el 1939, tenia 26 anys. CI 1940 va a8sumir el càr

rae d'administrador de l'Editorial Atlante, S.A., constitu!da a l'arbnixa-



J

9

da de �èx1c a Paría, el juliol de 1939, sota l'orientaci6 de l'a�baixador

Narciso Bassols. Un cop constituida a ��xic, l'editorial de seguida va

signar contraotes amb refugiats, 1ntel�¡ectuals i t�cn1oB, autors i tra

ductors per la publicaci6 de les obres, antre les quals hi figurav�n Jos�

Giral Pereira, ax-president del govern de la Re�blioa, el seu fill Fran

cisoo Giral Gonz�lez, Josep Ferrater 1 Mora, C�sar Pi 1 Sunyer, entre d'al

tres. Despr�s de la publicaci6 d'una sèrie d'obres de caràcter científic

i eduoatiu, l'editorial va inioiar la publicac16 de Ciencia, revista his

panoamericana de ciències puree i aplicades, en un esfor9 conBider�bie,

que va compo;tü" la pèrdua de--mol ts diners.)(ln fraca8s� las temptatives

de reflotar financerament l'empresa, Joan Grijalbo proposà els acoionistes

la compra de les accions en c�rnodes terminis. Amb el paquet accionari a la

mà, va liquidar l'Editorial Atlanta, S.A., tot pagant amb facilitate a

tots als creditors, i l'octubre de 1949, alliberat d!aquest bagatge, va

constituir l'Editorial Grijalbo, �.A.

ta editor' va començar- publicent les famoses ":Báografies G

avia abr-aça un� camp �.leCCion�t6mes
CIOP�di.S�t i de co�m.nt. gene�, .�{ co. novel

textos, oiències.

Actualment porta editats més de mil- títols i té setze er..preses er, el

Grupo Editorial Grijalbo amb pres�ncia a tots els paIsos de llengua ccs

tellana.

llart1naz Roca, j,:anel

En separru--se algunes persones dirigents de l'Editorial Grijalbo, cou

ara als gerllians MartInez Roca, neix a �èxic Ediciones licea, a càrrec de

kanel �artfnez Roca, el 1972. El sau gerlli� Francesc s'ocuparà de Ediciones

�t!nez Roas, S.A., de Barcelona. Tant una com l'altra, co�pten actual

ment amb un vast!ssirr, catàleg de te::,es que es dupliquen o comp l.eraen ten

¡:t1 tuarnent •
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fuir6 Solanes, Fidel

Va n�ixer al Pla de Gabra, e I 1910. Curs� a La seva terra La pri hia

1 part del be�illerat. Va emierF� a Cuba i hi astudi� el peritatge ner-

cantil. El 1933 va retornar a Catalunya, en ve ser secretari general da las

Joven��ts Lliberthries de Catalunya, director del peri�dic Ruta, seoreta

ri�lde les Joventuts Llibertàries, primer president de 1 '}.lian9a

d'Agrupacions. Anti-feixistes, secretari general del Co�it� Exec�tiu del

Moviment Llibertari de Catalunya, 1938, secretari general del Consell Na

cional de la Infància Evacuada, dependent del Hinisterio de Instrucci6n

publica y Sanidad. El 1940, va exiliar-se a Santo Domingo, on durant dos

anys va treballar com agrñcultor, i dos anys COM a mestre en una escola

normal.

EI1944, va arribar a M�xic i cre� Editores �exicanos Unidos. De fe�,

va comen9ar oo� a gerent de vendes de Ife�presa Uni6n Dis�ribuidora dé Edi

ciones, però desprês va fundar pel seu compte una al tra err.pr-e sa dedicada

a la distr1buci6 de llibresa Mèxico Lee, que va durar UDS dotze anys.

Les dues primeres obres que va editar foren novel�leBl una de l'esorip

tor italià Guido de Varona, que aleshores era un autor de rooda, i l'altra

de l'�scriptor francès Remy de Gourmont. Havia estat associat 6.ffib Cesta-

�ic, �b qui fUndà Libro Uax Editoree. Després van acordar de separ2r-Ge.

Ell ?rocura vendre a preus baixos i edita, ent=e d'altres, títols esotè

rics, que �s el que demana un públic cansat de la societat consumiGta. �l

mercat extern absorbeix aproximadament el quaranta per cent del;:,; llibres

de La seva edi tor·ial, on ocupen un lloc de s taoat 813 clàssics de 19:3 lletras

espanyoles a l'abast popular •

.Juliol, 1990



(Afe it6 a L6pez Llaushs)

Deepr's del paràgraf de la p�g. 2, que aoaba dientl" ••• fine que n'esde

vingu� el propietari absolut", ineerir ela par�grafs segtientsl

La influència de Victoria Ocampo i de la gent que s'aplegava a l'entorn

-n la revista "Sur" (durant molts anya distr1bu!da juntament amb les obres

que editava par la Sudamericana) es va fer notar en 1'orientaci6 de l'edi

torial als primera temps quant a 1'elecci6 d'autors i de temes. Cal tenir

present que la directora de la revista es vantava d'haver publicat per pri

mera vegada en llengua castellana D.H. Lawrence i Aldous Huxley, autor aquest

darrer que apareix sovint als cat�legs de la Sudamerioana, per exemple.

Si revisem un dels catàlegs m�s antice de la casa, que té 224 pàginesl,

i que correspon aproximadament a l'any 1945 (n� hi figura la data d'edici6),

hi trobarem la "Colecci6n Horizonte", dedicada a la novel.la, integrada per

obres de Julien Green, L1am O'Flaerthy, 1:ar:,' Webb, William Faulkner (a. 'o

Las palmeras salvajes, tradulda par Jorge Luis Borges), Erskine Caldwell,

Virginia Woolf, 'Phozaaa nann, And.r� Malraux, John Steinbeck, Ernest He;{;intS

way o Karel Capeo ••• Al coetat d'aquests autors, hi figuran tamb� un p!o

Baroja o un Eduardo Mallea, un Lin Yutang o un Salvador de Madariaga �autor

que pren un gran relleu, amb un seguit considerable d'obres d'aquest autor

republioà, però tan poc arnio de la nostra CUltura). A la col.lecci6 de

"Historia y Crítica Litar�ia", hi destaca La novala norteamericana da Carl

Van Doren; a 1�_ ool.leoci� de "Historia" hi trobem la Historia Universal

de Veit Valentin, en la de "Ensayos Breves", Variaciones sobre el eS'Piritu

de José Ferrater Mora ••• I encara oompr�n ool.leceion:., sobrel "Pol::{tica

, Historia Contempor�neastl, "Ciencia y Cultura", "Arte", "�nsayo", ":Poesla",

tfTeatro", "Infantilll, "Aviaci6n", "Medicina"; una "Biblioteoa de Or1enta

ci6n Eoon6mica".

L'any 1958, incorporava Fran90ise Sagan, Jorge Guill�n, el Diccionario

_r¿de
Filosofía de José Ferrater Mora, Los r::andarines de Sir. one de Beauvoir

o Israel en los presentes días de José Pla, així OOm Los ea-halleros de

I I ta de Roger Peyrefi tte i Por qu� no so;;, cristiano de Ber ur-and Russell •••

I aix! ha continuat ancor-por-an't-crf autors i - és autors, des de Julio

Cort�zar fina a Isabel Allende, de 1 'A:!,èrica Llatina, així COI!: els 1,�6



I1= (Afeg1 t� a �pez Llau:sàs.+ continuaci6)

rellevants de la literatura universal.

Posterior;Lent a l'orientaci6 que podia partir del grup de "S'ur", du

rant una bona època, fou César August Jordana qui actu� com assessor li

terari (enginyer, narradcr, autor de ma�uals i d'assaigs, crític literari,

periód**ta i traductor), i que tamb� es va dedioar a fer-hi traduccions

al castell� (oom all mateix ho exposa en una magnífica traslaci6 a l'àm

bit de la ficci6 en El m6n de Joan Ferrer, on, per oert, el personatge

Pau Vallès, gerent de l'Editorial Andina, podria ser una esquematitzaci6,

precisament, del senyor Antoni L6pez,LlauB�s), el qual va residir a l'A2�

bentina des del 1942 fins poc abans del 1960, any en què va morir a Xile.

Despr's, la direccl6 literària la va exercir F�ancisco Porrúa, qye actual

ment col.labora a EDITASA de Barcelona, i, �ot sebllit, el va substituir En

rique Pezzoni, professor a la cttedra de traductorat de la Universitat de

"Buenos Aires, home de vasta erudici6 i destacat trsductcr de l'it�liè i

de 1 'anglès, sobresortint en aquesta llengua la de :Moby Dick de Ear-man

�elville, distingida pe} Fondo Nacional de las Artes, fins l'any 1989,

en qu� va morir.

Aqui ve el paràgraf que fa' "Després de diversos viatges 8 terres catala-

ne con tinua: "ve. fundar .... nl'any 1949 "

h , u

i acabat l'Editorial Hermes a fuexic.

lnseri� a continuaci6s

L'Editorial Hermes va iniciar-se amb la publicaci6 de llibres d'eco

nomia, �clítica internacional, ci�ncies, biografies, hist�ria i novel.le,

i el poc temps hi £iegia els d'art, de dret i epistolars. Els novel.listes

van des da Vicki :Baum a James Hadley Chase, passant per A.J. Cronin, Shole:iJ

Asch , Richard .Aldington, Sinclair Lewis, Ersl-ine Caldwell, John Dos Passos,

Aldous Huxley, Pearl S. Buck, Lin Y�tang, Sahador de l'adariaga, o sigui

sifa no fa els na te íxos que l)ublicava La Suda .. ericana a Buenos Airas. En

tre les biografies hi destaca El ganeral Prk en Espa�a y en 1:áxico de J.:....

kiquel i Vere�s. l cal r-euar-car- les "r..�inia turos E�-pe!'ion" d. 'art, dedicades



(Afetigt a López LlaUB�B - continuaoi6)

al Degas, El Greco, Manes, Matisse, Monet, Pioasso, Renoir, Toulouse-Lau

treo, Van Gogh •••

1 aoaba amb el paràgraf que fa: "El 14 de juliol de 1979 moria a Buenoª,
AU-sp. als 91 anys." Afegir-hi tot seguits Els seus hereus actuals s6n

els seus n�ts, Gl�ria L6paz Llovet de Rodrigu�, Santiago L6pes Llovet,

Jorge López Llovet, Fernando L6pez Llovet, 1:ar!a López Llovet de Chinon

deguy i Javier López Llovet, els quals dirigieixen actualment l'Zditorial

Sudamarinana, S.A., de Buenos Aires, EDRASA, de Barcelona, i ���, de

Mèxic.



I

7\ (Afegi t6 a Grijalbo)

On diut "Despr�s de la publicaci6 d'una sèrie d'obres de oar�cter cient!-

« fic i educatiu ••• " inserir-hit

entre lea quals caldria destacar-hil España, el pais y sua habitantes,

Tratado de quioqufmica, Productos qu!mico-farmac�uticos, Diccionario de

química, Enciclopedia de la �Bica (tres volums), La oiencia de la educa

ci6n (üos volums), Teoría de la industria textil, Cooperativas escolares,

Diccionario de filosofia � i Filosofia del sistema nervioso,

Continua dientr "l'editorial va iniciar la publicaci6 de Ciencia, revista

hispanoamericana de ciències pur.!2..J. aplicades ••• "+-.inserir-hiJ

��ota la direcci6 del senyor Ignacio Bolivar,

i fa. "en un esforp oonsiderable, que va oomportar la pàrd�a de molts di-

ners." po::;ar-hi ooma i afegir-hil

la qual oosa va minvar les possibilitats de prosseguir l'activitat edito

rial. Aleshores hom va demanar suport s algunes persones prominents de la

col.lectivitat espanyola, d'antics residents, i six! van aconseguir algu

nes oontribucions financeres, però que foren insuficients per a un desen

volupament normal. Dos industrials espanycàa foran els qui m�s van a judar

en aquest aspecte, Santiago Galas i Carlos �rieto. Fou, per�J el Banco de

Uéxioo qui m�s ajuda va brindar. Aix� no obstant, ben aviat s'acabava el

capital inicial de 150.000 pesos, tot aconseguint llavors la participaci6

oom a accionistas d'Alberto �israchi i Eduardo Villaseñor, director, aquest,

del Banoo de M4xioo. Amb tot,

__E_l.....:p�a_r_à...;g�r_a_f�qu.:.:...a_c_o.;;.m_e.:...n.!.9_a_l_"_A;.::q:.;;u;.;e...;s_t;.;a_e;..d..:.;i�t.:..o.:...r,;;.i;;:,a,;;;:.;;:,l�v.;;:a;_;;o;..;o;.;m;;.;;e;.;;n.;í'¡�ar;;;;;..;;;..;..• .;.._"...;;i....;;a�o.;;a�b;;;a;.;I_"...;t;.;;e;,;;x;;.;t...o_s_......,
ciències, etc." c�viar-lo £!.l s�entl

Aquesta editorial va oomen�ar publicant les famoses "Biograf!as Gande

sa" i ben aviat abra9a un ampli camp de ool.lecoions de temes socials,

econ�mics -el marxis::¡e que reaetuslitza-, enciclopèdies d tart i de cc

nsixements generals, i fins i tot sobre els temes m�s emooionants de la



l ( Afe 5;"1 t6 continuaci6

societat aotual, el m6n de la briva --El padrino, etc.-- i la política

conjuntural mexioana. Novel.les, textos, oi�noies, oompr�nent tamb& el

meroat dels menuts. Destaquen d'aquella �pooat el Manual de Eoonomia Po

l!tica de la Aoademia de Ciencias de la URSS, així oom la"Colecc16n 70"

i la "Colecci6n teoria i praxis", amb les quals han estudiat diverses

generaoions d'estudianta, essent encara avui llibres de consulta. I six!

va anar oreixent fins a convertir-se en un pode�s f'Grupo Editorial Gri

jalbo", amb oficines a l'Argentina, Xile i Vene9uela, de la dècada del 60,

a m&s de la casa de M�c i de Ifoficina de �arcelona, des de l'any 1962.

A la d�oada de 1970, n'obren a �olívia, Perd, Col�mbiat Ecuador, Costa Rica,

Puerto Rico i Uruguai.

A !lJ�S del orexeiment geogr)J.fio, constitueixen tamb& d'altres segells

editorials,

L'Editorial er!tica, S.A. edita títols de nivell universitari, fona

nentals en humanitats, amb autors com aral Ciro, Cardoso, Uariàtegui,

Grallisci, Pierre Vilar, Galbraith, Brecht, Stephen W. Hawking, etc.

Grijalbo/Dargaud edita en castellà els obmics de Dargaud de Fran9a,

dels quals oal destacar-ne Asterix i Lucky Luke.

Edioions Junior publica O�miOB i llibres infantils, amb els famosos

_personatges Snoopy i Charlie Brown.

Cal remarcar que la transformaci6 de l'Ed!torial en un Grup editDial

va ser dinamitzada arran de la incorporaci6 de Josep Ma. Vives Farr&s,
a la direcci6 general.

Actualment, gaireb& totaes les oficines americanes tenen producci6

pr�pia, a m�s de distribuir el material que editan les restants empreses

del grup.

Un :fet important en la hist�ria del Grupo Editorial Grijalbo el va

constituir Itedici6 del Diocionario enciolop�dioo Grijalbo, ltany 1986,
fruit d'una tasca i d'un esfor9 incessant, durant quatre anys, d'un im

portant equip de gent de la Peninsula i d'Amèrioa Llatina.

La dècada del 1990 ha comença t amb }I associaci6 de I-."ondadori all'�\;



Grup, que &s al seu torn un dels grups editorials rn�s important d'Ità

lia i un dels m�s importants del m6n. El resultat d'aquesta associaci6

s'ha plasmat en la fornaci6 del"Grupo Editorial Grijalbo-Mondadori", co

sa que haur� de significar un important cr9�ent tant a Espanya com a

l'Amèrica Llatina.


