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Els cinquanta Dies del Llibre
P

I 6 de febrer del 1926, el ministre català de la dictadura, E d u a ^ Aunós
i Pérez sotmetia Alfons XIII un decret que promuigava la celebració de
la Festa del Llibre Espanyol per tal de retre «homenatge als genis de la
raça, difondre les concepcions dels escriptors espanyols i facilitar l'expansió de la llengua I de les ànimes hispàniques, enaltir la Pàtria i engrandir i enfortir els seus prestigis insuperats». Val a dir que la nostra Diada del
Uibré, que ara celebra el seu cinquantenari, neixia per a assolir fites elevades.
La iniciativa de la celebració era, peró, republicana. L'editor Vicent Clavel, un valencià instal.lat a Barcelona, amic i correligionari de Blasco
Ibónez, va tenir-ne >• pensada. Volia una festa popular i comercial, amb
parades als carrers i col·laboració oficial, sense restriccions lingüístiques.
I s f v a proposar l'aniversari del natalici de Cervantes no fou pas per «chovinisrne», sinó simplement perquè el seu negoci duia el nom de I autor del
Quixot. Ara: l'Ajuntament va prohibir-li les parades i la Diada tingué un
caràcter exclusivament acadèmic i commemoratiu.
Els fets polítics varen transformar aquest panorama. Des del 1931, la
Diada del Llibre ja no commemorà el natalici de Cervantes sinó ia seva
mort, el 23 d'abril; i la festa sortí de l'àmbit ciutadà per estendre's a Sabadell, a Arenys de Mar, a Badalona i a moltes altres poblacions catalanes.
La República també suscità un desenvolupament de la producció editorial
en català I encara el 1938 el Departament de Cultura de la Generalitat va
organitzar la festa amb una exposició bibliogràfica al Casal de la Cultura i
«ma conferència de Carles Riba sobre el tema «Sinceritat i expressió literària».
De la postguerra ençà només cal recordar que la primera parada catatena fou Instal·lada al capdavall de la Rambla per l'Obra del Diccionari que
dirigia Francesc de B. Moll, als volts dels anys cinquanta. I, de cara al futur, sembla prou adient aquesta citació d'un «romanço» de la Festa del Llibre que fou publicat l'any 1929: «Dia del Llibre? Molt bé! Peró cal continuar
la feina/i comprar llibres tot l'any/i tenir prou conseqüència per tal que.
temps a venir ,/tothom sàpiga la lletra/i del més pobre al més ric tinguin una
biblioteca.»

Autors que treuen més de É S llibres
Huertas: «Els barris de Barcelona» i «E! Noi de! Sucre»
Josep Maria Huertas Claveria. bon
ptmt sortit de la presó, és noticia literària. Per un doble motiu; Apareix ara la
segona edició d'«EI noi del sucre», la
primera edició de la qual aparegué tot
just la un any. «El noi del sucre» és un
llibre o n Huertas recull diverses entrevistes realitzades a personatges que conegueren el lider sindicalista assassinat,
hi esbossa una biografia i hi afegeix una
novel·leta curta, original de Salvador
SeguL
Apareixen també en aquesta festa del
llibre ets dos primers volums de «Tots
els barris de Barcelona», obra en set vo-

lums en la qual Huertas ha treballat conjuntament amb Jaume Fabre, durant
tres anys, becat per la Fundació «Jaume
Bofill». L'obra és un estudi de la formació urbanística, la història i el present
dels seixanta-i-tants barris que es perfilen amb personalitat pròpia a Barcelona. Es una història no concebuda segons el tradicional folklorisme, sinó
com a moguda pels interessos diversos
de les classes que viuen a la ciutat.
Cada capítol porta, a més; una fulla de
dades, bibliografia, hemorografia i dos
plànols. El llibre sstà il·lustrat amb punyent material fotogràfic.

Pedrolo: Del «Procés» als «Milions»
Dos llibres de Manuel de Pedrolo apareixen amb motiu del Dia del Llibre, a més
de ia reedició de «Se'n va un estrany». D'una banda, «Procés de contradicció suficient», d'edicions 62, una obra escrita l'any 1962 i centrada en el tema de la demofiologfe. «Vol ser —explica l'autor— una desmitificació de tots aquests temes d'exorcisme 1 d'altre» qua darrerament ens ha anat servint a través de la literaturai
te* pel·lícules». Pedrolo ha constituït una història totalment imaginària, però molt
documentada sobre aspectes de religions i' sistemes cosmològics antics «Es
l'únic* novel·la que Inclou bibliografia; hi ha uns tretze o catorze títols».
L t d f t o r i a i Lata ha tingut cura de «Milions d'ampolles buides», obra aquesta de
tipus realista que Pedrolo va escriure l'any 68 i que havia estat entretinguda fins ara.
•Aquesta obra va ser escrita en una altra situació política. El tema centra! és l'actuació d'un grup marxista que, per proveir-se d'armes, atraca una notaria». Pedrolo intercala amb aquest tema central una part documental, confeccionada a base
de retalls de premsa de l'època, relatives a detencions, segrestaments de revistes,

Nova editorial catalana
s
però de gran utilitat; i un llibre de narA caben de néixer dues neves
racions d ' A n t o n i Mus sobre ia reeditorials a Barcelona. L'una! LA
pressió durant ia guerra civil « MaMAGRANA, de producció estrictallorca. '
ment en català. L'altra, GALBA, ja
—Què us ha fet iniciar la vostra avenporta alguns volums publicats en
catalè i en castellà.
tura editorial i com hi aneu caminant en
aquest cort trajecte que ja heu fet?
—El fet de crear una nova editorial
significa que si la crisi existeix —quan
AL SERVEI DELS PAÏSOS
és que no se n'ha parlat de crisi del lliCATALANS
bre en general?— hi ha prou fe i entuJMume Fuster, membre del comitè di- siasme en el llibre català per a tractar,
rectiu de La Magrana, explica la línia de si més no, de contrarestar-la. De tota
manera, jo crec que vivim moments fala seva editorial
—fcQuir» ha estat el vostre propòsit en vorables al desenvolupament del llibre
crear la vostra editorial precisament en català —paral·lelament al de la cultura
aquest moment que es parla tant de catalana— i em fa l'efecte que a tall de
símptoma és prou revelador que hàgim
crisi?
—Tai com diem e n el nostre lema, el fet ja re-edicions de dos títols catanostre propòsit és «al servei dels Pai- lans: com el de la Teresa Pàmies i de
sos Catalans». Volem proporcionar al Manuel Cruells.
—Què us proposeu com a línia edito- públic que es pugui interressar pels
rial?
problemes d'aquest àmbit sociopolítie
—Més que definir amb paraules la
uns Vibres (assaig, manual, literatura)
que en reflecteixin, des d'aquestes línia cultural-ideológica de l'editorial,
perspectives tècniques, ia realitat glo- sóc partidari de mostrar-lvantò fets, o
sigui mitjançant les obres que anirem
baL
—Quina ée ta vostra presentació en publicant. Per exemple, fins ara, i a
públic, amb quines credencials avaleu més dels títols catalans, hem publicat
en català Rosa Luxemburg, Pierre V.
els vostres propòsits?
—Presentem l'editorial amb tres Zima, Pierre Naville, etc... A més, tetítols: m assaig polític de Joan Fuster nim programades obres de Pasolinl,
qm ve a ser una mena de continuació Nazím Hikmet, Alberto Arbasino, Mard» Hosatti— els Valencians; un llibre garet Mead, Jack Kerouac, Anais Min,
d'història dels Països Catalans, d'en etc. Crec que és r prou dar el camí que
Jordi Monere, de contingut esquemàtic pensem seguir.
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Novetats d'enguany
PARAULA D HOME,
PARAULA DE GARAUDY

SALVAT PAPASSEIT,
PROSA

El discutit escriptor francès, heterodox del comunisme; que fa poc s'ha
confessat creient ert Crist, ha publicat
un llibre que ve a esser un testament
No en el sentit polític o filosòfic, sinó religiós, profètic. Es com un testimoniatge
essencial, un acte de fe, un anunci de la
bona Nova.
, A Paraula d'home (Ed. Claret), Garaudy fa un autoretrat de la seva fe, marxista i cristiana alhora. Malgrat que sigui
igualment sospitós per a molts cristians
i per a molts marxistes. Yves Florenne
n'ha dit que «es manifesta com un Lamennais de l'Església comunista. La
seva Paraula d'home és ben bé la paraula d'un creient, que ha arribat en
aquesta creença alhora doblada i
única».

Mots propis i altres proses, de Joan
Salvat Papasseit, Edicions 62. Aquest
volum recuil, per primera vegada, Jota la
prosa catalana de Salvat-Papasseit des
dels textos polítics i crítics fins als textos purament literaris.

Editorial Claret n'ha fet una segona
edició perquè la primera, apareguda el
febrer d'enguany, s'esgotà ràpidament.
També se n'ha publicat recentment una
edició en castellà, però amb una traducció més deficient que no pas la catalana de Pere Codina. Són dues-centes
planes que exposen el pensament actual
de Garaudy sobre temes tan palpitants
com l'amor, la felicitat, el treball, ia política, la fe i el més enllà.

XIRINACS,
EXPERIENCIA DE LA PRESÓ
Heus aquf, finalment, el veritable llibre
de Xírinacs: el diari de l'experiència viscuda en f'engarjolament penitenciari,
primer volum d'una reflexió que brolla
de la seva ploma per tal de comprendre
l «espectacle obsessiu», —és el mateix
títol del llibre—, la quinta essència del
qual es troba a la presó, però que tanmateix s'estén arreu i ho abasta tot. Hi
ha, doncs, en el llibre d'en Xirinacs, el
testimoniatge excepcional d'un capteniment col·lectiu que subjuga i esclavitza.
Hi ha també l'itinerari espiritual que
comença l'u de desembre del 1973 amb
unes notes quasi telegràfiques sobre esdeveniments aparentment inconnexes
(les relacions amb l'infermer, la mort de
Carreró Blanco) i que culmina, al cap
d'un any, amb una llarga meditació sobre ia vaga de fam, única actitud possible en un món d'iniquitat.

Sense cap mena d'ironia: aquest llibre
pot ésser llegit en qualsevol ciroomstan
eia. —a l'oficina, al metre, abans d'anar
al llit o bé tot mandrejant • la sorra durant les vacances.
TEMES AMB GRAPA

Entre les molts novetats del Dia del
Llibre d'enguany, podem intentar un
«hit parade» de temes amb grapa per les
noves generacions de lectors. Sense establir preferències, donarem ara un primer tast:
—Camps Arboix publica un títol pòstum: la Història del Parlament de Catalunya. Estudia els vint mesos en que el
Parlament de Catalunya va legislar i explica l'obra de govern de la Generalitat.
—Els germans Albert i Frederic Ribas
Massana han escrit la primera història
del que fou la Universitat Autònoma de
Barcelona.
—Hilari Raguer, monjo de Montserrat,
publica la seva tesi doctoral d'advocat
amb l'estudi del partit Unió D e m o c r à t i c a
de Catalunya. La seva aportació ajuda a
coneixer el que va ser un temps molt definit de la nostra història recent.
—Pere Foix publica la segona edició
—primera als Paisos Catalans— del seu
clàssic «Apostols i Mercaders». Ha actualitzat amb algunes reflexions l'antic
original.

Puig i C a d a f a l c h : L ' h o m e i el
Puig i C u «aicn, arquitecte, oolític, i
historiador de l'art, d Enric Jardí, editorial Ariel, 450 pesetes.
Aquest llibre té el premi lluro 1974
que organitza la Caixa d'Estalvis de Mataró.
En Puig i Cadafalch (1867-1957) és un
home polifacètic i molt discutit —diu
Enric Jardí—. Com arquitecte és considerat com una de les màximes figures
del modernisme, al costat d'Antoni
Gaudí i Lluís Domènech i Montaner. «I
potser és mes interresant en els seus
començaments que cap al final de la
seva carrera, quan es va despersonalitzar una mica».

Com a polític miiità a la Lliga F , onalista. Destacà sempre per la seva combativitat i capacitat administrativa. El
1902 fou elegit regidor de l'Ajuntament
de Barcelona i diputat provincial én els
primers dies de la Solidaritat Catalana.
Va ser el segon i últim president de la
Mancomunitat .de Catalunya (1917-1924)
i «va saber fer front amb exit a la seva
tasca en una època dificilíssima, és a
dir, en l'època de l'agitació social que
precedí la dictadura de Primo de Rivera».
Com a historiador de l'art destaca per

.

polític

ia seva tasca d investigació i r e v a l o r i t zació del romànic català que encara
avui no ha estat superada. Va ser el fundador de la Junta de Museus i un dels
que va impel·lir e1 trasllat de les pintures
romàniques de la Vall de Boi a Barcelona.
Gaziel va dir sobre Puig i Cadafalch
què «...si el furgàveu una mica trobareu
un esperit despert i ple de nobles inquietuds. Es un home amb moltes qualitats i fins boníssim és com els eriçons
de la mar: i com ells també tan r e c o b e r t
de punxes inútils».

J.M. Poblet: tres llibres en tres mesos
La publicació de tres llibres en
tres mesos és un fet que palesa per
ell mateix el caràcter prolífic d'un
escriptor. I amb més motiu si les
obres a què fem esment estan molt
lluny d'abordar temàtiques superficials o intranscendents. Aquest és
el cas de Josep Maria Poblet.

El mes de febrer va veure la llum la
seva «Història bàsica del catalanisme»,
obra que ha estat seguida de les
«Memòries d'un rodamón» (aparegut a
començaments de mes) i la «Història de
l'Esquerra Republicana de Catalunya»,
que a partir d'avui serà a les llibreries.
—Per què tres llibres en tres mesos,
senyor Poblet?
—Consti que la culpa no és ben bé
meva.
—I doncs, de qui?
—El primer volum, que duu un pròleg
de Bosch i Gimpera, malgrat haver estat publicat fa tant sols tres mesos,
està en camí s'exhaurir-se, segons em
diu l'editor. Aquest llibre, feia uns quatre anys que estava escrit, de manera
que, vistes les dificultats que hi havia
a casa nostra, m'havien proposat de
publicar-lo a l'estranger i m'hi vaig resistir, perquè sóc dels que creuen que
els llibres catalans han d'aparèixer a
Catalunya.
—Perquè el concepte de «rodamón»
en el títol de les seves memòries?
—Perquè he estat o viscut en dues
dotzenes de paisos, de manera que ei
títol esà d'acord amb la meva vida.
Aquest llibre jo encara no l'hauria escrit,
però diferents amics que m'hi han
empès I d'una manera especial l'editor
dsl votum.

GONFANONER DEL
CATALANISME
—Com està estructurat el llibre?
—La primera part descriu la meva Infantesa i la meva joventut a Montblanc, on vaig ser una mena de gonfanoner del catalanisme entre el jovent*
del meu poble. Després hi ha el que
considero la part més important, i és el
meu pas pel Palau de Justícia de Barcelona i del Tribunal de Cassació de
Catalunya, Josep Andreu i Abelló.
—La seva teiacio amb Andreu data de
la comuna infantesa a Montblanc, oi?
—Amb Andreu i Abelló ens coneixem
de sempre, perquè és montblanquí
com jo i perquè tots dos, d'ençà del
1931, estem afiliats al mateix partit,
l'Esquerra Republicana de Catalunya.
Ell necessitava un home de confiança i
em va voler al seu costat.'
Això vol dir que vaig &er testimoni,
més o menys directe, de molts fets que
van passar en aquella cosa; perquè
cal dir que el dia 19 de juliol el Palau
de Justícia va ésser ocupat, com tants
altres indrets, per elements incontrolats. Però el president de la Generalitat, Lluís Companys, amb el desig d'anar arrenglerant les coses, va nomenar p r e s i d e n t d ' a q u e l l a c a s a
l'esmentat Josep Andreu, que, a més
d'advocat era diputat al Parlament Català.
—Quin és el nucli de la part final de
les memòries?
—La tercera part, es podria dir que
correspon als meus múltiples viatges.
En un volum de 400 pàgines com és el
meu, he hagut de concretat les coses I
anar al moU de les qüestions, bo I fent

els retrats de la gent i dels pobles q " 8
he conegut amb pinzellades directes i
sense repenjar-m'hi, perquè, si no ho
hagués fet així, el llibre, en lloc d'un
volum, n'hauria tingut tres o quatre.
RESORGIMENT DE L'ESQUERRA
REPUBLICANA
—Quant de temps feia que tenia escrita la seva història de l'Esquerra?
—El llibre, incomprensiblement, h a
estat entretingut i denegat des de ia
set anys, en diferents ocasions. I dic
incomprensiblement perquè, si a casa
nostra s'han publicat històries de la
Lliga Regionalista per un cantó i històries del POUM per l'altre, o sigui de
dreta i esquerra, no és lògic què d'un
partit que en alguns moments, i posat
entre dos focs, va haver de representar, un partit de centre-esquerra, no
se'n pogués explicar la història. Es
clar que la història de l'Esquerra, àe
fet és la història de ia segona República a casa nostra. I encara és més
clar que el llibre respira catalanitat
pels quatre costats. Vet ací el secret
de la cosa...
—Quina és la vigència actual dels
postualts primers de l'Esquerra Republicana, que avui torna a ressorgir dins el
Consell de Dorces Polítiques de Catalunya?
—Això ho ha de dir l'assemblea del
partit que, si no hi ha res de nou, no
trigarà gaire a reunir-se. Perquè l'Esquerra Republicana de CAtalunya era
un partit democràtic que es regia pels
acords dels congressos que se celebraven periòdicament, amb assitència
o representació de tots els afiliats.
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