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Les editorials en
català del Grup
62 han sumat
els seus títols en
un únic segell
de butxaca, La-
butxaca, dirigit
al públic gene-
ral i els grans
punts de venda, encara que els lli-
bres prescrits als centres educatius
segueixen nodrint les col.leccions es-
colars de 62 i Proa.

� llibres la revista
‘Bloc’. Art i Literatura Infantil

Presentació del primer número a
l’Espai Cultural Balmes d’Abacus.
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Una oferta desbordant

El segell del grup Random House-
Mondadori és el líder del mercat
espanyol i, probablement, el que
manté més col.leccions i formats
diversificats. Per exemple, a més
del gruix de supervendes provats
que viuen una segona vida en for-
mat reduït, ha apostat pel còmic
en versió de butxaca (12.000 exem-
plars de Todo Paracuellos i superhe-
rois de Marvel, amb tirades de
25.000), best-sellers inèdits (El enigma
Vivaldi, de Peter Harris, ha venut
150.000 exemplars sense que
ningú en parli), les col.leccions
(Clásicos i Contemporánea) amb
les quals construeix un catàleg lite-
rari de referència, la Colección 21,
amb joves narradors emergents, i
els llibres d’autoajuda, assaig i no-
vel.la romàntica.

El ‘boom’ del període 2003-2006 va fer que les editorials multipliquessin la seva oferta de llibres
assequibles. Però el mercat s’ha frenat i ha demostrat que encara té un sostre a Espanya
ERNEST ALÓS [ealos@elperiodico.com]

La bombolla del llibre

Labutxaca
Alianza, el se-
gell de referèn-
cia als 70 i 80,
no persegueix
el bes t - s e l l e r i
manté, en pa-
raules de la di-
rectora, Valeria
Ciampi, «l’espe-
rit original: formar la biblioteca bà-
sica que tota persona interessada en
la cultura i progressista ha de tenir».
Aposta per les biblioteques d’autor.

Alianza

L a c o l . l e c c i ó
pionera en cas-
tellà, fundada
el 1937 a l’Ar-
gentina, amb
2.000 títols pu-
blicats, segueix
c e n t r a d a e n
l’edició de clàs-
sics de referència, tot i que a finals
del 2006 va modernitzar la seva pre-
sentació, obrint de mica en mica el
seu catàleg a nous autors.

Austral
Els puntals de
RBA en butxaca
s ó n e l s è x i t s
d ’ a u t o a j u d a
d’Integral –Jor-
ge Bucay–, les
obres d’Agatha
Christie, la bi-
blioteca clàssica
de Gredos i noves apostes com els lli-
bres d’El Jueves i clàssics de la no-
vel.la negra. En català, La Magrana
ja ha publicat 20 títols.

RBA bolsillo

Anagrama dis-
t r i b u e i x e l s
títols del seu
catàleg en dues
sèries de butxa-
ca: els que te-
nen més possi-
bilitats d’arri-
bar a un públic
massiu s’integren a Quinteto, i la se-
va col.lecció pròpia, Compactos,
manté una distribució centrada en
llibreries convencionals.

Anagrama

Cinc editorials
– A n a g r a m a ,
Edhasa, Sala-
m a n d r a , E l
Aleph i Penín-
sula, després de
l a s o r t i d a d e
Tusquets– po-
sen en mans de
Planeta la distribució dels llibres del
seu catàleg que tenen possibilitats
d’arribar a un públic més ampli que
els seus lectors ja consolidats.

Quinteto

El segell de butxaca de Planeta ha es-
curçat distàncies en els últims anys
respecte a Debolsillo. A la reedició
dels èxits de la galàxia de les edito-
rials del grup, en els últims anys s’hi
ha afegit línies noves: inèdits amb
èxit però pels quals es prefereix no
assumir el risc d’un llançament en
trade, novel.les romàntiques i, el
2009, noves sèries de novel.la eròtica
i novel.la gràfica. L’última novetat és
el llançament, aquesta mateixa set-
mana, de la col.lecció Literaria, amb
clàssics contemporanis com Camilo
José Cela, Miguel Delibes, Carmen
Laforet, Orwell i Juan Rulfo. Una
aposta per ocupar totes les vetes de
mercat amb una oferta en format de
butxaca que és comuna als dos
grans grups editorials del país.

E
l boom del llibre de butxaca
a Espanya ha tocat sostre.
Mentre les editorials, anima-
des per l’increment sostin-

g u t d e v e n d e s e n e l p e r í o d e
2003-2006, segueixen multiplicant
la seva oferta en totes direccions i al-
guns grans èxits entren per primera
vegada a les llistes de més venuts, el
mercat lector espanyol (en aquest
format, i en general) ha demostrat
que encara està molt lluny de la
potència d’altres països. I no es trac-
ta només de la crisi econòmica que
en els últims mesos amb prou feines
han pogut maquillar els èxits de J.
K. Rowling, Ken Follett i Carlos Ruiz
Zafón. La frenada ve de l’any passat i
té raons de fons.

Si l’any 2002 el 9,9% d’exemplars
que es van vendre a Espanya eren de
butxaca, el 2006 ja suposaven el
13,5%. La facturació va passar de 120
milions d’euros a 194 milions, amb
un salt del 25% entre el 2005 i el
2006. Aquesta tendència va animar
els editors, fins i tot alguns de talla

modesta, a entrar en el llibre de but-
xaca i ampliar la seva oferta a tots
els gèneres: a partir del binomi best-
seller/clàssics de referència, cap a
nous fronts com el còmic, el llibre
de cuina o l’autoajuda.

L’esperança era normalitzar la
realitat del llibre de butxaca en ter-
mes similars als de França, Itàlia o
Alemanya (on arriba al 40% del mer-
cat). No obstant, el boom de l’oferta
s’ha trobat que la demanda dels lec-
tors no ha estat al nivell. Un avança-
ment de l’informe de la Federació de
Gremis d’Editors sobre el 2007 indi-
ca que entre el 2006 i el 2007 el sec-
tor va créixer vegetativament i es va
mantenir la seva quota al voltant del
13%. I en el primer trimestre del
2008 les vendes poden haver cres-
cut només un 1%. Un descens en ter-
mes reals. «L’empenta del 2004 va
fer veure que hi havia possibilitats i
tothom va diversificar les seves
col.leccions, però estem en un any
de crisi», admet l’editora de Debolsi-
llo, María Casas.

Els lectors compren menys, en ta-
pa dura i en butxaca. I no hi ha un
transvasament cap a aquest últim
per motius de preu. Pel que sembla,
el llibre de butxaca ha tocat sostre.
«No s’han cobert ni de bon tros les
previsions», reconeix Victoria Cha-
pa, directora de Punto de Lectura.
«De moment, això és el que hi ha.
Als països amb tradició –explica
l’editor d’Anagrama, Jorge Herral-
de– hi ha més població lectora, les
diferències de preu segons els for-
mats són més grans i la xarxa de
punts de venda és més àmplia. Hi ha
una xifra aproximada però con-
cloent: a França, un llibre que ha ve-
nut 30.000 exemplars pot arribar als
90.000 al passar a la butxaca. A Es-
panya, es queda en 6.000».

«El problema és que el llibre de
butxaca es llegeix, no es regala», iro-
nitza la directora d’Alianza, Valeria
Ciompi. «En un país on tradicional-
ment es llegeix poc, la literatura
està massa dignificada, es creu que
mereix edicions de luxe», afegeix

L’ÈXIT

200.000 ‘butxaques’
L’any en què el llibre de butxaca ha
frenat a Espanya ha estat el de
l’eclosió d’aquest mateix format en
llengua catalana. Labutxaca, creada
pel Grup 62, començava en un ter-
reny verge, amb experiències ante-
riors amb uns resultats modestos i
amb una difusió restringida a les lli-
breries i pràcticament absent de les
grans superfícies i
dels quioscos
llibreria.

El gran objec-
tiu de l’operació,
fer arribar el llibre
en català a punts de venda on esta-
va absent, s’ha aconseguit al cap
d’un any. Labutxaca ja ha venut
200.000 exemplars dels seus pri-
mers 80 títols, i ha arribat a 1.250
punts de venda en lloc dels 500 a

què arribava abans d’aquesta inicia-
tiva. En una segona fase, Labutxaca
ha incorporat a la seva oferta una
sèrie de clàssics i ha començat a
coeditar títols amb altres editorials,
com Ara, Anagrama, Meteora, Alpha
i Salamandra. Per a l’any 2009 estu-
dia recuperar la novel.la negra en
format de butxaca, amb una maque-

ta que recordi la
c o m b i n a c i ó

de l s co lo rs
negre i groc

de la desapare-
guda col.lecció La cua de palla. Tot i
així, no és aliena a l’estat del sector:
planejada inicialment amb dos for-
mats –el gran, amb preus per sobre
dels 10 euros–, en l’última campa-
nya tan sols ha programat dos títols
que superen aquest preu.

BooketDebolsillo
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E l g r a n è x
d’aquest sec
ha estat aqu
any la col.lec
Maxi, col.la
ració entre T
quets i Debo
l l o : 4 1 0 . 0
e x e m p l a
(68.000 de To
Tusquets exp
els seus èxits
col.lecció Fáb

Tusque

Segons Dan
Fernández, l
periència d
mostra que
llibre de but
ca convencio
n o f u n c i o
aquí: la col.l
ció de luxe D
mante, de bo
tirat endavan
xer el format
que manteni

Edhasa

Eugènia Brog
ca, que resum
entre les exp
realitat: «Aqu
no ha deixat
d’un llibre. A
de veritat del
rencial són e
llançar-se el
any després
llavors quan
comença la v
nya s’aprofita
tapa dura de
perquè és ev
xaca vens el
però a un pr
més diners»,
de Libros del

EL LECTOR / P
anteriors ha
gut i també t
Rossich, edi
creu en aqu
l’estil de vid
El perfil del c
al jove amb
post. «Tiren
també de bu
compradors
30 a 45 anys
llibre i el trie
comenta Brog
xaca no sigu


