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Entrevista a Lleonard Muntaner:
«Tot i que procur viure d’aquest ‘negoci’, em consider

un editor vocacional»

Lleonard Muntaner i Mariano (Palma, 1952), és editor i historiador.
Durant quinze anys va ser professor de la Universitat de les lles Balears (UIB).
La seva tesi doctoral sobre la història dels xuetes i la Inquisició de Mallorca

va ser llegida a Barcelona l’any 1988. Des de 1989 exerceix d’editor a
Mallorca. El febrer de 2007 el Govern de les Illes Balears li atorgà el Premi

Ramon Llull per la seva contribució a la història de les Balears
i per la seva tasca com a editor.

-Quan i per què decidires fer-te editor?
-Prèviament, i per una qüestió de jus-

tícia, he de dir que tenc un deute impa-
gable amb diverses persones que,
essent molt jove, m’engrescaren en el
món dels llibres. Un d’ells va ser el
poeta mossèn Pere Orpí i Ferrer, amb
qui durant anys vaig col·laborar en l’e-
dició de la revista Voramar (1973-
1979) de Peguera, una de les publica-
cions pioneres de la premsa forana de
Mallorca. Un altre mestre i amic és el
catedràtic de Geografia Humana de la
Universitat de les Illes Balears, el Dr.
Bartomeu Barceló i Pons (creador als
anys seixanta de l’Editorial Daedalus),
gràcies al qual vaig poder treballar
com a coordinador de nombroses
publicacions universitàries, des de les
Actes del II Encontre de Ciències
Humanes i Socials dels Països Catalans
(Palma, 1978) fins a la revista Trabajos
de Geografía (1979-1982), de la qual
vaig ésser secretari de redacció.

Al marge d’aquesta realitat, els meus
inicis com a editor professional daten de
l’any 1989. Record que aquell any va
ser un any difícil per a mi; m’acabaven
de fer fora de la Universitat de les Illes
Balears, d’on era professor en exclusiva,
i em trobava sense feina. Empès per la
necessitat, aprofitant la meva dèria pels
llibres antics i uns mínims coneixements
tècnics en el món de les arts gràfiques,
vaig decidir fer-me editor.

-Com foren els inicis de l’editorial?
-El mateix any 1989, sense ofici ni

benefici (som de lletres), el Dr. Llorenç
Pérez Martínez, director de la bibliote-
ca Bartomeu March de Palma, m’acollí

com un vertader amic i em proposà
crear una empresa que anomenàrem El
Drac Editorial. Engrescàrem a col·labo-
rar en aquesta empresa als amics
Mateu Colom, Josep Juan Vidal, Antoni
Guiscafré i Miquel Flaquer. La nova
editorial tingué una vida molt curta per
causes que ara no vénen al cas.

Fruit d’aquesta primera experiència,
a partir del 1990, varen néixer El Tall
Editorial, SL (fundada per l’historiador
Josep Juan Vidal i jo mateix) i Docu-
menta Balear (fundada per Antoni
Guiscafré i altres). L’any 1994 vaig
vendre la meva part d’El Tall al meu
soci per poder crear un segell editorial
propi: Lleonard Muntaner, Editor.

Els inicis de l’editorial no foren gens
fàcils. Ara record com la meva esposa
(que sempre ha duit la comptabilitat de
l’empresa) durant més de dos anys va
pensar que el negoci faria fallida.
Després d’una forta resistència aconse-
guírem treure el cap gràcies a un catà-
leg de temàtica bàsicament local.

-Quina ha estat l’evolució de l’edito-
rial durant aquests anys?

Quan vàrem aconseguir fer surar l’e-
ditorial passàrem de tenir tres col·lec-
cions relacionades amb les ciències
socials a encetar-ne de noves, entre les
quals destacaren la col·lecció «Mallor-
quins en Diàleg» (formada per llibres-
entrevista a personalitats rellevants de
la societat balear), més dues col·lec-
cions de poesia i una de narrativa en
català.

Des de fa aproximadament quatre
anys iniciàrem un gir editorial amb la
clara voluntat d’anar més enllà de les
fronteres insulars. Érem conscients que
per aconseguir-ho havíem d’editar
títols mínimament exportables a la
resta del mercat dels Països Catalans.
També havíem de fer front a l’assigna-
tura sempre pendent d’aconseguir tenir
una bona distribució. En aquest sentit,
ara mateix podem dir que hem acon-
seguit, en part, ambdós objectius. La
prova fefaent d’això és la presència
dels nostres llibres a les llibreries de
Catalunya i del País Valencià, espe-
cialment a través de tres col·leccions:
«Traus» i «L’Obriülls» (dirigida pel
poeta i traductor Arnau Pons) i «Temps
Obert» (dirigida pel professor de la
UIB, el Dr. Damià Pons i Pons).  

 



6

-Publiqueu tota mena de llibres, de
tots els gèneres, de tots els estils i de
tota mena d’autors: és per abastar
tants lectors com sigui possible, o és
simplement gust de lector-editor?

-Tot i que procur viure d’aquest
«negoci», em consider un editor voca-
cional. Això vol dir que ha d’existir un
equilibri entre allò que és potencialment
més comercial i aquelles obres, a voltes
males de vendre, que solen ésser les
que em satisfan personalment i que,
sobretot, donen sentit a la meva feina
com a editor. 

-Quina repercussió tenen a Catalunya
i al País Valencià els llibres publicats a
Mallorca? Creus que les connexions
entre les terres de parla catalana són
bones? És fàcil aconseguir de tenir-hi
ressò?

-La nostra experiència és recent.
Això no obstant, val a dir que, tant a
Catalunya com al País Valencià, els
nostres llibres han tingut una bona aco-
llida. Especialment, les traduccions al
català d’autors de renom com Sarah
Kofman, Idith Zertal, Hannah Arendt i
Guillaume Apollinaire, entre d’altres.

També a nivell d’autors dels Països
Catalans com Isidor Marí, Imma Tube-
lla, Nicolau M. Rubió i Tudurí, i Damià
Pons i Pons, entre d’altres.

Pel que fa al ressò mediàtic, la clau
és en els contactes personals i, evi-
dentment, en la qualitat de les obres
editades. Però també és imprescindi-
ble aconseguir treballar amb bons tra-
ductors i correctors lingüístics.

-Quin és el paper de l’editor petit i
mitjà en un món literari com el català
en què ara s’ha format la gran empre-
sa-editorial del Grup 62?

-Aquestes grans concentracions edi-
torials actuals, al cap i a la fi, vénen a
afavorir les petites empreses com ara
la nostra, entre altres raons perquè les
grans editorials estan molt subjectes a
editar títols que els permetin assolir els
guanys que han predeterminat. Això
no els permetrà atendre un públic que
continuarà demandant autors i obres
que habiten en els marges del gran
negoci editorial. Estic convençut que
tota aquesta concentració farà que du-
rant els anys vinents es multipliqui el
nombre de petits editors vocacionals. 

-Obligarà, en el vostre cas, a un
replantejament de papers i de feines, o
creus que no necessàriament?

-No. En tot cas, a curt termini, potser
ens haurem de plantejar una reestruc-
turació del departament de preimpres-
sió. Això en el cas que decideixi fer
créixer l’empresa.

-Sovint es parla del futur de la lite-
ratura: que si l’esclat del món audio-
visual i les noves tecnologies poden
afectar al llibre, que si cada vegada
es llegeix menys... Què en penses, de
tot plegat?

-Si les noves tecnologies han d’afec-
tar d’arrel el llibre, aquest procés ja
hauria començat fa força anys. Som
dels que pensa que la tecnologia ens
ajuda a apropar-nos a la literatura i al
coneixement en general, però d’aquí
que aquesta pugui substituir el llibre en
format paper... És veritat que no tots
els lectors són bibliòfils, però la lectura
forma part d’una superestructura (Wel-
tanshuung) que té la particularitat d’a-
vançar molt lentament.

Pere Antoni Pons

SomatismesEncara que des de la dècada dels 80
l’interès per la fraseologia contrastiva
(FC) ha anat en augment, no són fre-
qüents les obres multilingües en aquest
sentit i molt menys les que tenen una
orientació pràctica dels estudis teòrics
realitzats. En aquesta línia s’inclou el lli-
bre de Heike van Lawick, que compara
des del punt de vista de la lingüística
contrastiva un tipus especial d’unitats
fraseològiques (UF), els somatismes —a
partir d’un corpus extret de l’obra
dramàtica de Bertolt Brecht Furcht und
Elend des Dritten Reiches— en tres llen-
gües: alemany-espanyol-català. I des
del punt de vista traductològic realitza
una anàlisi dels somatismes de l’esmen-
tada obra en distintes traduccions a
llengües romàniques.

L’estructura de la publicació de Van
Lawick és clara i organitzada. En el
capítol 1 pren com a punt de partida
totalment encertat l’estudi de la metàfora
des de la lingüística cognitiva de Lakoff
i Johnson Metaphors We Live By
(1980), ja que els somatismes són un
tipus especial de fraseologismes que en
la seua gran majoria estan basats en
processos metafòrics. En el capítol

dedicat a una anàlisi exhaustiva del cor-
pus seleccionat, dividint les UF en dis-
tints apartats segons corresponguen a
una part del cos. És aquest últim capítol,
sens dubte, el de major originalitat de
tota l’obra, perquè realitza un estudi
molt detallat de cadascun dels somatis-
mes. Potser trobem a faltar un cinquè
capítol, dedicat a explicar de forma sis-
temàtica els procediments de traducció
que s’han emprat per a traduir els soma-
tismes del cos, tant en la seua forma
sistèmica com quan es donen modifica-
cions, que en realitat suposen el major
repte de traducció.

L’obra en qüestió té un caràcter inter-
disciplinari unint dos camps, el de la FC
i el de la traducció. I no podia deixar
de ser així, tenint en compte l’objectiu
que l’autora indica al principi del llibre:
«ser un instrument útil, de consulta,
d’estudi i de treball, en especial, per a
traductors, per a professors i alumnes».
Estic convençuda que la lectura d’a-
questa obra serà summament útil per a
tots ells i jo afegiria també, gràcies a
l’extens índex fraseològic i a la detalla-
da anàlisi del corpus, per a lexicògrafs.

Cecilia López Roig
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següent, se centra ja en la fraseologia
des d’un punt de vista general, per a
detenir-se en el capítol 3 en aspectes ja
de tipus contrastiu i traductològic de les
UF, tot realitzant una anàlisi qualitatiu i
quatitativa i —a partir de la classificació
de Toury Descriptive Translation Studies
and beyond (1995)— dels somatismes
de l’obra de Brecht en alemany, espan-
yol i català. Finalment, el capítol 4, està


