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“És una bona ma-
nera d’inaugurar 
el curs”, afirma 
Ester Andorrà, 
editora de La-

Breu. Ella i els seus dos socis de se-
gell fa anys que participen a la Set-
mana del Llibre en Català, aliats 
amb altres companys de viatge per 
repartir les despeses que comporta 
cada paradeta (900 euros). Aquest 
any compartiran els pròxims 12 di-
es –11 hores per jornada– amb Club 
Editor, AdiA Edicions i Terrícola,  i 
estaran a tocar de Males Herbes, 
Cafè Central Poesia i Llibres del Se-
gle. “Farem un racó poètic i micro-
independent”, explica Andorrà. La 
socialització és un aspecte que no 
s’ha de menystenir de la cita: “És un 
punt de trobada amb el públic però 
també amb els altres editors, autors, 
periodistes. Fem marca i fem gremi. 
I d’aquí n’han sortit projectes, si-
nergies comunes...”, assegura.      

El mapa de les parades mostra 
com ha anat creixent la Setmana, 
tant en quantitat com en diversitat. 
Hi haurà 59 casetes, 8 més que l’any 
anterior (un 15%). El 2011, l’últim 
any que va tenir lloc al Parc de la 
Ciutadella, hi havia tot just 29 ca-
setes. Enguany seran 127 exposi-
tors: 105 segells editorials, 16 llibre-
ries, 2 agrupacions d’editors, una 
agrupació de llibreries, a més d’al-
gunes institucions culturals. Són 

La majoria de les editorials catalanes (fins a 105 segells), 
les institucions culturals i 16 llibreries inauguren 
el curs a l’avinguda de la Catedral. Els participants 
a la Setmana han crescut, un any més, un 15%

aquests mateixos participants els 
que s’ocupen de proposar i organit-
zar les activitats que es duran a ter-
me durant la Setmana, de manera 
que se succeeixen xerrades, presen-
tacions i premis que també els do-
nen visibilitat.  

 
Novetat i catàleg  
El que oferiran les parades és una 
combinació de novetats i de fons. 
Lluís Morral, gerent de la Laie, ex-
plica que tindrà dos grans exposi-
tors amb el catàleg de La Butxaca, 
però no renunciarà a les novetats 
que acaben de sortir del forn perquè 
molts dels convidats a la Setmana 
presenten nous llibres i el públic els 
pot voler comprar. En canvi, per a 
editors com LaBreu és l’oportunitat 
per donar a conèixer el seu catàleg, 
perquè avui en dia les novetats des-
apareixen ràpidament de les llibre-
ries. “Hi ha qui compra en dies com 
Sant Jordi i després no fa seguiment 
del que treus durant l’any. A la Set-
mana ens trobem amb gent a qui, si 
no, no arribaríem”, diu Andorrà. El 
rescat de fons era l’objectiu inicial 
de la Setmana que es feia a les Dras-

El mapa  
de l’edició 
en català

“HI HA QUI COMPRA PER 
SANT JORDI I NO FA 
SEGUIMENT DEL QUE 
TREUS”, DIU ANDORRÀ
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 1   Institució de les 
  Lletres Catalanes
 2   Mapes Murals Grans
 3   Rubió, l’art d’aprendre
 4   Blume
   Elfos
  Acanto
 5  Espai Contrabandos
  Pol·len Edicions
  Voliana
  Del Serbal
  Bellaterra
  Icaria
  Arrela
  Piscina, un petit oceà
  Laertes
 6   Angle Editoral
  Eumo Editorial
 7   Editorial Efadós
 8   Pebre Negre Llibreria
  La Impossible Llibreters
  Viena Edicions
  Bromera Edicions
  Animallibres
  El Zorro Rojo
 9   Queralt Edicions
 10   Casa Anita
  Ekaré
  Joventut
  Takatuka
  Barcanova
  Flamboyant
  Tramuntana
  Corimbo
  Kalandraka
  Sd·edicions
  Thule Edicions
 11   Comanegra
  Al·lots
 12   Club Editor
  AdiA edicions
  Terrícola
  LaBreu
 13   Edicions Sidillà
  Editorial Males Herbes
  Edicions Cal·lígraf
  Cafè Central Poesia
  Llibres del Segle

 14   Muntanya de Llibres
  Editorial Alpina
  Cossetània Edicions
 15   Vicens Vives
 16   Publicacions de l’Abadia 
  de Montserrat
  Institut d’Estudis Catalans
 17   Llibre del Pirineu
 18   Diputació de Barcelona
 19   Cooperativa d’Arquitectes 
  Jordi Capell. Col·legi   
  d’Arquitectes de Catalunya
 21  Rafael Dalmau, Editor
  Editorial BASE 
 22  Albertí Editor
  Edicions Casablanca
 23  Base Còmics
 24  Llibreria Horitzons
  Librooks
  Quarentena Edicions  
  Triangle Postals
  Arola Editors
  Símbol Editors
  Editorial Piolet
 25   Edicions de 1984
 26   IQuiosc.cat
 27   Amat
  Profit
  L’Arca
  Edicions LU
 28   Adesiara
  Universitat de Barcelona
 29   Pagès Editors
  Llibreria de la Imatge
 30   Editorial Gregal
  Enciclopèdia Catalana
 31   La Campana
  Penguin Random House
  Larousse
  Vox
  Brúixola
  Edicions 62
  Empúries
  Pòrtic
  Edicions B
  La Caixa d’Eines
  Salvat

 32  Abacus
  Columna Edicions
  Destino
  Planeta
  Estrella Polar
  Cruïlla
  La Galera
  Baula
  Ara Llibres
  Fanbooks
 33  La Central
 34  Llegir en Català
  Alrevés/Crims.cat
  Edicions del Periscopi
  Edicions Saldonar
  Editorial Meteora
  El Gall Editor
 35  Llibreria Jaimes
 36  Barcino
  Ela Geminada
  Fragmenta
  Obrador Edèndum
  Vitel·la
 37  Tigre de Paper
  Sembra Llibres
  L’Avenç
  Raig Verd
  Llibres del Delicte
 38  Llibres Ebrencs
  Viladrich
  Bassa
  Serret
  IRMU
 39  Llibreria Laie
  Labutxaca
  Editorial Proa
  Tusquets Editors
 40  Casa del Llibre
 41  Editorials Valencianes
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Font: Associació d'Editors en Llengua Catalana  / Gràfic: E. Utrilla

6

5

4039 41

4 3 2

3837

1

Plaça 
de la 

Paraula

Expositors

Informació

3

La prestatgeria 
solidària de la 
Creu Roja

Ubicació de la carpa:
1. Del 4 al 6 de setembre
2. Del 7 al 9 de setembre
3. Del 10 al 13 de setembre 

sanes. Ara la difusió genèrica del lli-
bre en català, de les editorials i dels 
autors vius és la prioritat. En re-
sum: “Potenciar el llibre en català, 
que prou falta li fa”, diu Morral.  

El recorregut per les parades 
portarà el visitant des de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes fins a 
llibreries com Laie, Jaimes, Abacus 
o La Central. Algunes exposen no-
més novetats, i d’altres hi van en 
nom d’un grapat de segells editori-
als de força tirada comercial. Per a 
cases com Planeta, Proa, Tusquets, 
Destino, Ara Llibres o La Galera és 
una manera senzilla de ser-hi pre-
sents a través de professionals més 
habituats a la venda de llibres. El 
mateix sector s’autogestiona. “Tot 
i que ja tenim contacte habitual 
amb els editors, perquè solen pas-
sar per la Laie –diu Morral–, a la 
Setmana s’hi ha de ser”. Les edito-
rials més petites opten per anar-hi 
amb nom propi i així tenir a l’avin-
guda de la Catedral la presència 
que a vegades els costa aconseguir 
a les botigues, encara que sigui 
compaginant-s’ho amb segells 
amics. És el cas de l’associació Lle-
gir en Català, on tenen dues para-
des deu editorials independents 
com El Gall Editor, Raig Verd, Lli-
bres del Delicte o Alrevés.  

Hi ha sumes que tenen sentit te-
màtic, com el cas de Muntanya de 
Llibres de Vic, que cada any baixa a 

la Setmana, enguany amb Editori-
al Alpina i Cossetània. Un dels pocs 
editors que s’atreveixen a anar en 
solitari és Josep Cots d’Edicions de 
1984, i amb parada doble. També 
Base Còmics opten per barrufar en 
solitari, com Vicens Vives, Rubio i 
Queralt Edicions, que exposaran lli-
bres de contes, educatius i escolars. 
Una desena de segells de llibre in-
fantil i juvenil s’aixoplugaran als 
taulells de Casa Anita. Cada expo-
sitor pot arribar a tenir 3 casetes. De 
fet, amb l’augment dels participants 
a la Setmana, ja s’està estudiant un 
nou model de parada menys costós 
de mantenir i més lleuger, per poder 
encabir més estands en les futures 
edicions.  

Diversitat geogràfica  
La Setmana també ha ampliat el seu 
radi. Després de quatre anys, tornen 
les editorials valencianes gràcies al 
suport de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua –en un futur, esperen 
que les illes Balears s’hi afegeixin–. 
Així es farà visible la diversitat que 
impera al País Valencià, on els úl-
tims anys també han arrelat les mi-
croeditorials (Sankara, Balandra 
Edicions, El Petit Editor, a més de 
Bromera o les editorials università-
ries). Joan Carles Girbés, de Sembra 
Llibres, hi serà present per partida 
doble, com a valencià i com a mem-
bre de l’associació Llegir en Català: 

“Aquest any defensarem 13 títols, 
que és tot el nostre catàleg”, explica. 
“És un lloc extraordinari per com-
partir llibres amb els lectors  i per 
tenir-hi un tracte directe que nor-
malment hi té el llibreter”, afirma 
Girbés. Sant Jordi és “una boge-
ria”. La Setmana ofereix un con-
text més relaxat, més serè i que 
permet aprofundir en les recoma-
nacions i converses. Aquest any, a 
més, ha sigut el dels escriptors va-
lencians, que s’han endut diversos 
premis, com el Llibreter (Joan Be-
nesiu), l’Octubre (Juli Alandes) i el 
Pin i Soler (Salvador Company). 

També hi haurà representació 
de l’associació Llibre del Pirineu i 
un estand amb denominació d’ori-
gen ebrenca, on hi haurà l’entitat 
de promoció Llibre Ebrenc, l’Insti-
tut Ramon Muntaner i les llibreri-
es Serret, Bassa i Viladrich. Les pu-
blicacions periòdiques en català 
(500 capçaleres de revistes i de 
premsa de proximitat) tindran una 
zona de 100 m2, l’iQUIOSC.cat, al 
costat del celler literari de Moritz. 
Un dels espais especials enguany se-
rà l’estand solidari de la Creu Roja. 
Per cada llibre que un lector compri 
i dipositi als seus prestatges, l’expo-
sitor en regalarà un altre a la matei-
xa entitat. A més, hi haurà una Bús-
tia Barcelona Ciutat de la Literatu-
ra a l’espera que la Unesco aprovi la 
candidatura de la capital.✒

A la Setmana del Llibre 2015 hi haurà 127 expositors 
repartits en 59 casetes. PERE VIRGILI


