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Artur GaSj editor de Josep Pía: 

hreu historia d^Ediciones Alfa 

Xavier Pía 

EN UNA CARTA DEL 31 DE GENER DE 1922, Josep Pía escri-

via al seu germá Pere: «He fet, encara, una novel-la curta 
per I'editor Gas (125 ptes.) amb la qual confio molt. Quan 
surtí, ja te Tenviaré. A mi, em sembla que pot anar, aques
ta novebla»(l) . Amb aquesta breu menció, Josep Pía des-
cobria el nom Je l'enigmátic editor d'una novel-leta curta. 
Las alimañas, que bavia estat llargament considerada com 
la seva primera obra i que constitueix una peca fonamen-
tal d'allo que s'ba convingut d'anomenar la prehistoria 
literaria de Josep P!a(2). Fa pocs mesos, l'anunci de Tapa-
rició d'un segon Uibre del matelx escriptor, El gran amor de 
Tosca, editar per la mateixa editorial, la poc coneguda 
Ediciones Alfa(3), i no remarcat per cap deis estudiosos i 
biógrafs planians, va provocar una certa (i comprensible) 
perplexitat. Avui, tot i que la historia encara está per des-
cobrir, aportem un cert nombre de noves dades que poden 
ajudar a entendre míllor les condicions de publicació deis 
dos Ilibrets, prácticament introbables, de Josep Pía i ia 
personalitat de l'editor Artur Gas i Belenguer, director i 
administrador d'Ediciones Alfa de Barcelona i primer edi
tor comercial de l'escriptor.(4) 

Artur Gas i Belenguer va néixer a Reus l'any 1886. 
D'ofici caixista i tipógraf, de ben jove es trasUadá a Bar
celona i s'interessa peí món editorial. Gas es va incorpo
rar immediatament a la penya deis Quatre Gats, on cone-
gué S a n t i a g o R u s i ñ o l , i s o b r e t o t , es va m o u r e en 
l'ambient periodístic, teatral i musical de la Barcelona 
mes bohemia i popular, on es relaciona amb gent com 
Márius Aguilar, Francesc Madrid, Francesc Pujols o el 
que havia de ser el seu gran company i amic, el periodista 
de La Publidtat i crític musical Rafael Moragas, conegut 
com a «Moragueces». Gas c o m e n t a t r eba l l an t a la 
impremta cooperat iva La Neot íp ia i va ser nomenat 
secretari del sindicar d'ofici Arte de Imprimir, de Barce
lona, carree que va conjuminar amb una intensa activitat 
política com a dirigent destacat del moviment socialista 
cátala, impulsant la creació de Solidaritat Obrera l'any 
1907 i ocupant el carree de vicesecretari de la Comissió 
Adminis t ra t iva Permanent de la Federació Socialista 

Catalana(5). Implicat en els fets de la Setmana Trágica, 
Gas va ser detingut el juliol de 1909 i alliberat, final-
ment, a principis del mes de desembre(6). 

Artur Gas, editor socialista 

Precisament aquell mateix any, Artur Gas havia fundat 
el grup socialista Acción i havia tirat endavant la scva pri
mera iniciativa editorial, anomenada «Biblioteca Acción», 
que entre 1909 i 1913 va publicar mitja dotzena de volu-
mets de contingut polític revolucionari, socialista i anar
quista, amb l'übjectiu, segons es pot llegir en la contraporta
da del primer, de «cíí/imííír los conocimientos sociales entre la 
clase trabajadora, dando a conocer a la misma multitud impor
tantísimos trabajos no publicados en España y que por su dema
siada extensión no son insertables en periódicos y revistas». 
Entre els títols publicats, hi figura el conegut opuscle La 
revolución de Barcelona, (del qual, segons l'editor, s'haurien 
venut mes de deu mil exemplars), i la seva continuado, 
intitulada La revolución en Cataluña, tots dos del dirigent 
socialista Josep Comaposada. Mes tard, es publicava Contes
tación a una creyente (1910), de Sebastien Faure; les obres El 
hombre i Ei cinismo, de Máxim Gorki (1911); La huelga gene
ral. (Discurso íntegro pronunciado en el Congreso General del 
Partido Socialista francés, 1899), d'Aristide Briand (maig de 
1912), i s'anunciava la imminent publicació de Ilibres de 
Paul Lafargue, Edward R. Peare, J. Puig i Ferreter, Kropot-
kin, etc. Totes les comandes s'havien de dirigir personal-
ment a Artur Gas Belenguer, pero en alguns deis volums hi 
figuraven dues adreces, una de Barcelona (la mateixa de 
Gas) i una de Madrid, on calia també dirigir les comandes 
de subscripcions per al setmanari Vida socialista, amb el qual 
estava estretament relacionat. Eclipsat com a dirigent polí
tic per la for^a deis moviments anarquistes i implicat en 
diferents activitats clandestines, Artur Gas va abandonar 
Barcelona i es va refugiar, perseguit per la justicia, durant 
un temps a París i, mes tard, a Madrid, on mantenía forga 
contactes polítics, sindicáis i edítorials, i on collaborá a la 
revista de Pablo Iglesias El Socialista. 
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La creació d'Ediciones Alfa 
i la publicado deis lllbres de Josep Pía 

Deu anys després, Artur Gas concorria sovínt a les ter
tulies de l'Ateneu Barcelunés i a la del Liceu, i cenia nom-
brosos amics a les redaccions de Los Nucidas i de La Publici
dad, on josep i Pere Pía, tenint en compte la familiaritat 
amh qué Tesmenten, devien arribar a coneixer-lo o devien 
sentir-ne a parlar. Associat amb el sen germá Joan i poste-
rionnent amb un desconegut impressor Mercader, Gas deci
dí de reprendre les sevcs activitats editorials: a principis de 
l'ar^y 1921, instal-la al número 260 del carrer de Corsega de 
Barcelona una impremta dedicada a «trabajos comerciales, 
revistas y catálogos» amb la denominació comercial de Gas 
Heniianos. Impresores y Editores, i funda una casa editorial, 
amb el nom d'Ediciones Alfa, que no amagava una enorme 
ambició i anunciava innombrables projectes. Una de les pri-
meres iniciatíves de l'editorial va ser la publicacio de la 
revista Carnaval, el primer número de la qual va sortir al 
carrer el 31 de marg de 1921. El 4 de juny següent Ediciones 
Alfa feia aparéixer una segona revista, El Caloyo, un setma-
nari festiu for^a mes modest que l'anterior, de 12 pagines i a 
tres colors, que l'editorial distribuía per tot l'Estat espanytíl I 
que presentava «Los mî jores dibujantes y ios mejores humoris
tas». Inversemblantment, Tedítor assegurava que la publica' 
ció aconseguia un tiratge de 40.000 exemplars setmanals. 

Probablement influida per l'éxit del Papitu, Carnaval era 
una revista ben editada, escrita en castellá, amb forga publí-
citat, veñuda al preu de vint céntims; tenia diferents 
coMabotadors, com per exemple Ángel Ferran o Ramón 
Gómez de la Sema, i, sobretot, dibuixants i caricaturistes de 
prestigi, com Opisso, Bagaria, Barradas, etc. Tot fa pensar, 
pero, que Carnaval no degué teñir l'acceptació desitjada: 
després de l'estiu, ja no va tornar a aparéixer. El flamant 
catalcg d'Ediciones Alfa, que devia ser editat a fináis de l'any 
1921(7), ja no l'esmenta com una de les publicacions de 
l'editorial. Aquest cataleg sembla la unificació de diverses 
coMeccions mes o menys autonomes, algunes amb denomi-
nacions, peus d'impremta i adreces diferents. En un cert to 
ampuMós i un bon punt triomfalista, el cataleg anuncia tota 
mena de publicacions, semprc en castellá, i de manera sor-
prenent recupem la coMecció de la primera editorial d'Artur 
Gas, la «Biblioteca Acción» abans esmentada (per a la qual 
es continuava anunciant la imminent publicacio deis matei-
xos títols que deu anys enrere). El cataleg presenta una gtan 
diversitat de coMeccions, pero la major part d'autors signen 
amb pseudónims: publicacions relacionades amb els toros (la 
coMecció «Los Ases del Toreo», majoritáriament signada 
per Uno al sesgo, pseudónim del famós crític taurí Tomás 
Orts-Ramos); novel-la erótica (la «Biblioteca Ninon»); 
novel-la d'alt contingut moral (la «Biblioteca Friné. La 
novela para todos») o Uibres de tipus sensacionalista com 
ara la coMecció «Aventuras de un Legionario» o la mes 
extensa «Los Grandes Crímenes de Hoy». Hi pc-)dríem afegir 

Arlur Gas i Beknguer en el sen despatx de secretan 
de rAjiíntamenc de Síint Joíin de les Ahadesses. 

alguna altra coMecció que no figura al cataleg, com «Los 
Príncipes de la Escena», amb breus biografíes de personatges 
populars del teatre de l'época, com per exemple la dedicada 
a josep Santpere, a carree de Miquel Poal-Aregall, publicada 
el maig de 1922. Tot i que les edicions son de bona qualitat, 
amb portades a dues i tres tintes, amb magnífics dibuixos de 
Ricard Opisso i que els seus Ilibres eren distribuíts per la 
Sociedad General Española de Librería, l'editorial no figura 
al registre mercantil, no apareix en cap deis butlletins, 
manuals o bibliografies espccialitzades, tant de Barcelona 
com de Madrid, i de la major part deis seus Ilibres no se'n 
conserva cap exemplar, la qual cosa fa pensar que o hé no 
s'arribaren a editar o bé que la distribució fou realment míni
ma. Probablement per tot plegat, el ressó deis dos Ilibres 
publicats per Josep Pía va ser nul. 

Precisament, en un número de la revista Carnaval 
s'anunciava per al 28 de juliol de 1921(8) la publicacio del 
primer fascicle de la coMecció «Lo que fueron en la vida 
real los héroes de folletín», que portava per títol ¿Quién fue 
Raffks? Su verdadera historia. Acceptant que aquesta coMec
ció de fascicles («Colección interesantisíma por la que se viene 
en conocimiento de lo que fueron en la vida real los más popula
res personajes de la novela i el folletín») es publiques realment 
de manera regular un cop per setmana i sense interrupció, 
podríem suposar que el tascicie número 13, intitular El gran 
amar de Tosca i signat per josep Pía, devia sortir al carrer el 
20 d'octubre de 1921, convertint-se així en el seu primer 
Ilibre en castellá i el segon publicat per l'escriptor, després 
de l'edició, l'any 1920, d'una breu plaquette dedicada a 
l'escultor Enric Casanovas per encárrec de Josep María 
junoy i publicada per les Publicacions d'Art de La Revista. 
Sense data i amb peu d'impremta de Madrid, pero amb 
doble ádrela Madrid-Barcelona a la contracoberta (fet 
habitual deis Uibres d'Alfa), El gran amor de Tosca és un 
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El primer Ilibre 
en castella 

de ]osep Pki 
(1921). 

LO QUE FUERON EN LA VIDA 

REAL LOS HÉROES DE FOLLETÍN 

El gran amor dE TOSCA 
?or JOSÉ FLA 

EDICIONES ALFA - Mayor, 22' - MÁDRÍD 

relac breu de 16 pagines que narra un capítol deis amors 
entre Lady Hamikon i ralmirall Nelson. Josep Pía no en 
parla mai en la seva obra ni en cap alera entrevista o decla-
ració pLÍblica. El fet de ser escrita en castella, en un to inflar 
pero amb una llenj^ua mes que correcta i tenint en compre 
que es tracta d'una narració amb personatges de ficció, 
podrien fer dubtar d'atribuir Tautoria d'aquest escrit a Josep 
Pía i Casadevall. La historia és probablement un plagi o el 
resultar d'un pasritx d'un altre text, francés o italiá (es 
parla, per exemple, de «los trazos» del rostre d'Emma 
Hamilton, pág. 8), pero en El gran amor de Tosca trohem 
fragments, detalls, adjectius que pertanyen incontestable-
ment a Josep Pía: així, per exemple, el volum Les Ules de 
VObra completa de Destino conté un capítol, «L'illa de 
Menorca», en el qual, en una pagina en qué es fa referencia 
precisament ais amors de Lady Hamilton i l'almirall Nel
son, el narrador descriu el record que conserva de les aigües 
del port de Maó, recordant la primera estada de josep Pía a 
Menorca (potser l'any 1918): «De vegades, la senyora i 
l'almirall baixaven a térra i ocupaven la casa del predi de 
Sant Antoni. [...] A l'altra riba, encimbellada, blanca, pró
xima, pero que semblava allunyar-se en la vaguetat colo
nial, la ciutat es reflectia (a la tarda) mansoia i melangiosa 
en les aigües verdoses i ombrejades del port» (pág. 44)- En 
un deis capítols d'EÍ gran a7nor de Tosca, hi trobem una des-
cripció prácticament idéntica grácies a la qual, si parem 
esment en la fixació de la imatge en el record o en els 
adjectius, podrem comprendre millar com funcionaven els 
ressorts de la memoria de Josep Pía: 

«Vivieran una temporada en Mahún, en ei predio llamado 
San Antonio, f...] ¡a ciudad blanca y n-ancjuíía, con el puerto de 
aguas verdes y encliarcadas, surcado de ujia nube de golondrinas 
estremecidas al picotear sobre el agua, el ¿̂ 'on silencio y el aire coh' 
nial de Menoira furnmron un ma^^ifico nmrco para que los aman
tes célebres gozaran de todos los placeres de la carne» (pág, 14)-

Uns mesos després de la Tosca, el gener o febrer de 
1922, Artur Gas publicava la novel-leta Las alímafias de 
Josep Pía, amb peu d'impremta de Madrid i també sense 
datar. El catáleg d'Edicions Alfa abans esmentat anunciava 
la publicado de la col-lecció «La Novela Romántica» (que 
«piíbíícorá un volumen cada quince días, constando de 64 pan
nos y cubierta a color»), amb les paraules següents: «Como ya 
indica el título, en esta colección pensamos publicar todas aque
llas novelas que se ha dado en llamar románticas por el hecho de 
tratar en ellas asuntos amorosos y sentimeniales, propios para 
las almas puras, sencillas, sin n\ácula...». El Ilibre de Pía és el 
segon m'imero de la coMecció, tot i que no s'ajusta gaire a 
les pretensiüns de la casa editorial ni al dibuix de portada, i 
inaugura un deis motius Uteraris mes coneguts de la seva 
obra: el de la casa de dispeses. Uns anys mes tard, Josep Pía 
va incloure una versió reduída d'aquesta novel-leta(9), amb 
el títol «Una casa de dispeses», al seu primer Ilibre en 
cátala, Coses vistes. (¡920-1925) (Barcelona, Edicions 
Diana, 1925), i la transforma en la narració Un mort a Bar
celona a Coses vistes (Barcelona, Editorial Selecta, 1949) 
que avui podem llegir, amb el mateix títol, a La vida amarga 
{OC 6). Sense oferir cap argument, l'editor Josep Vergés 
havia fixat la data de publicado de la novel-la l'any 1917: 
«Estableixo que es publicar l'any 1917 i figura refet i can-
viat en La vida amarga, volum 6 de l'obra completa» {Irrmtge 
Josep Pía, OC 45, pág. 75), datació que per la seva rotundi-
tat contrastava amb la prevendó de la major part d'estudio-
sos(lO). Només, segons sembla, el setmanari Baix Empordá 
recollí la noticia de la publicació del Ilibre de Josep Pía: el 
23 d'abril següent anunciava l'arribada d'una «obreta del 
company Josep Pía que publica en son segon nombre 'La 
Novela Romántica' editada per la casa Alfa de Madrid». 

Tot i les importants expectatives, fonamentades en una 
veritable Iluita per aconseguir comercialitzar una literatura 
de tipus popular, de fuUetó, amb un fort vessant humorístic 
i satiric. Ediciones Alfa no aconseguí superar l'any i mig de 
vida. Moltes de les seves coMeccions fracassaren i no tin-
gueren continu'ítat. Les dificultáis economiques, que causa
ren la fallida empresarial de l'editorial, obligaren els ger-
mans Gas a abandonar el negoci a fináis de l'any 1922 i a 
guardar l'abundant fons editorial de Uibres i revistes en el 
seu magatzem, que va ser destruYt durant la guerra. 

Collaboració amb la Dictadura, 
a Sant Joan de les Abadesses 

Tant Artur com Joan Gas decidiren aleshores provar 
sort presentant-se a diverses places com a secretaris d'ajun-
tamenc: així, Artur Gas fou nomenat el 17 de maig de 1923 
secretari de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el 
seu germá Joan, de l'Ajuntament de Rihes de Freser. L'esta-
da d'alguns anys d'Artur Gas com a secretari de Sant Joan 
va estar marcada per la coMaboració (del tot sorprenent i 
inesperada, tenint en compte el seu passat polític i profes-
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«Las alimañas' 
de josep Pía 
(1922) 

coi-laborar a IM Veu de Catalunya i, immediatament des-
prés, ai diari de nit L'ímtant on, durant i'any 1935 i part del 
1936, s'encarregá básicamenc de portar la secció de crítica i 
estrenes teatrals i musicals. Era cambé l'encarregat de redac
tar una secció anónima, «Proscenis», sobre els rumors i les 
xafarderies de! món del ceatre i de la música de Barcelona. 
Ocasionalment, Gas signa també la crítica d'ópera del 
Liceu, en alternan^a amb el periodista Ignasí Agustí. 
Aquesta activitat lí permeté de retornar a la tertulia del 
café del Liceu on, precisament, va ser destingut el 4 de 
novembre de 1936, empresonat a l'antic convent de Sant 
Elíes i, posteriorment, assassinat(14). 

Xavier Pía i Barbero és professor de Literatura 
Catalana Contemporania de la UdG, 

Notes 

sional) amb els estaments oficiáis de la Dictadura de Primo 
de Rivera. En un álbum sobre les comarques gironines, en 
l'apartat dedicat a Sant Joan de les Abadesses, redactat pro-
bablement peí mateix Artur Gas, es certificava solemne-
ment, amb el mateix estil infíat que caracteritzava les seves 
antigües iniciatives editorials, la transformació de «la villa, 
que permanecía en un estado de sopor y de inactividad morbosa 
desde algunos lustros que la vieja política mangoneaba su admi-
nísíTocidn». S'bi notificava la iiitervenció decisiva «del espí
ritu altamente patriótico del señor Gas, y sus cualidades poco 
comunes para la administración de los munící/jíos modernos», i 
l'escrit es complaía a afirmar: «Feliz el pueblo que al jrente de 
sus destinos tiene hombres probos e inte%ences, y que todas sus 
actividades las emplean para el engrandecimiento y prosperidad 
de sus conciudadanos!»{\ 1). 

Efectivament, durant el mandat de Gas la transforma
ció de les infraestructures de la localitat va ser mes que 
notable. Fins i tot els programes de la festa major de Sant 
Joan de les Abadesses van experimentar canvis importants: 
grácies ais seus contactes amb el món editorial i de la 
impremta de Barcelona, van ser publicats, des de 1926 i 
sobretot I'any 1927, peí prestigios impressor Oliva de Vila-
nova de Barcelona, en un paper luxós i utilitsació abundant 
de fotografies(12). Lorigen foraster del secretari de l'Ajun-
tament, i el seu habitual to excessivament triomfalista, 
reblar per un article publicat a El Día Gráfico el 23 de 
setembre del 1927, «Crónicas de San Juan de las Abade
sas», provocaren un creixent malestar entre alguns ciuta-
dans de la localitat( 1 3). L'augment de les critiques i 
l'enfrontament entre famílies del poblé obligaren Artur Gas 
a demanar, a fináis deis anys vint, el seu trasllat a un altre 
ajuntament. 

Retornar a Barcelona durant ia Segona República, 
Artur Gas va recuperar el contacte amb alguns deis seus 
antics companys periodistes i impressors, i comenta a 
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