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“La meva intenció
quan escric és la de
fer llum al qui em

llegeix. Vull il·luminar una
mica la realitat, donar-li un
poc més de claror de la que té,
fer-la notar”, escrivia el poe-
ta Blai Bonet (Santanyí, 1926-
2997). I afegia: “La poesia és
exactament això, aquest fre-
nesí per fer-ho tot més llu-
ent”. Bonet estava convençut
que la poesia havia de servir
per fer pensar la gent, havia
d’ajudar a enamorar-se de
l’art i a ser, cada dia, nous.
“Una cosa que un assagista
necessita explicar amb cent-
cinquanta pàgines un poeta
ho resumeix amb una retxa i
mitja”, deia. Bonet va emma-
laltir força jove de tuberculo-
si. A l’Evangeli segons un de
tants hi ha la consciència del
dolor, del dolor físic com una
companyia que condicionarà
tota la seva vida. Però el poe-
ta no vol fer pena, més aviat
transmet vitalisme: l’anhel de
viure. El poeta Àlex Susanna
admira les “capacitats virtu-
als” de l’Evangeli segons un de
tants: “Els poemes deixen
majoritàriament de ser com-
postos en formes abstractes o
tancades i adquireixen una
desimboltura i una fluència
narratives insospitades”.
Quan Blai Bonet presenta els
poemes d’Els fets recorda qui-
na va ser la primera resposta
que li va donar al seu pare. El
pare li va dir: “I ara per què
vols pujar en aquest pi?” Bo-
net li va respondre: “Perquè
és aquí!” Tota una declaració
d’intencions.✒
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“Vull crear un fenomen
com l’Stilton català”
La Galera farà 50 anys l’any vi-
nent. Com arriba al seu mig segle
de vida?
Amb molta producció pròpia. Hem
crescut molt tant a Catalunya com a
Espanya. Hem tancat cada any, des
del 2009, amb un creixement del
30%. El repte ara és créixer a esca-
la internacional. L’editorial france-
sa Hachette acaba de comprar la sè-
rie Jo, Elvis Riboldi, i una editorial
italiana publicarà un nou títol
d’Araceli Sagarra. També estem
augmentant les vendes a l’Amèrica
Llatina. L’any vinent també publi-
quem El diari d’H. L’autora, Hypha-
tia Petris, tan sols té 14 anys. És com
un diari de Bridget Jones, però
adreçat a nenes de 10 a 14 anys.

Els últims anys hi ha hagut autèn-
tics fenòmens literaris adreçats al
públic de 8 a 12 anys. Però l’oferta
no és tan àmplia per als lectors més
menuts...
Hi ha molta menys oferta, però des
de fa anys intentem trobar un feno-
men literari que també atrapi els
lectors més petits. L’any vinent pu-
blicarem una nova sèrie de contes,
adreçats a infants de 5 a 8 anys, que

ha escrit l’actriu Àngels Bassas amb
il·lustracions de Pedro Rodríguez.
Fa 15 anys que em dedico al món de
l’edició i no em vull jubilar sense ha-
ver creat un fenomen com el de Ge-
ronimo Stilton, però català.

¿La crisi també ha afectat les edi-
torials adreçades al públic infan-
til i juvenil?
Nosaltres hem tingut un gran crei-
xement. Pel que fa a quota de mer-
cat, a Catalunya, hem escalat de la
desena posició a la segona. Fins al
2009 La Galera tirava molt de fons.
Tothom la relacionava amb El zoo
d’en Pitus i Rovelló, i són títols dels
anys 60 i 70. Des de fa tres anys hem
tret molts segells nous young adult i
crossover [intergeneracionals]. De
fet, els grans èxits de producció prò-
pia els hem tingut en aquests llibres.

¿Està desapareixent la frontera
entre joves i adults?
El crossover ha existit sempre, pe-
rò ara els editors hi aposten molt.
Personalment crec en la literatura
infantil, però no en la juvenil. A par-
tir dels 12 o 16 anys qui llegeix, lle-
geix de tot, i si superes els 7.800 lec-
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tors en català, és perquè arribes a tot
tipus de lectors. La clau de l’èxit de
La porta dels tres panys –un llibre
com el d’El món de Sofia però de fí-
sica quàntica– és que l’han llegit
nens, pares i avis.

Com s’ha adaptat La Galera als lec-
tors del segle XXI, que tenen molts
altres estímuls?
Els nens són nens, ara i abans. El
que més m’agrada d’editar per a in-
fants és que és el lector més sincer
que hi ha, no li pots vendre gat per
llebre. La Galera, des de fa 50 anys,
és pionera, innova i, òbviament, de-
fensa el país i la cultura catalana. Pel
que fa al contingut, sempre hi ha ha-
gut modes. En llibres infantils hi ha
hagut una autèntica revolució amb
els pop-up, per exemple. La diferèn-
cia és que amb les xarxes socials les
modes es mouen molt més ràpida-
ment i són internacionals. El màr-
queting també és més potent. Però
les xarxes no són una amenaça, al
contrari. El fenomen bloguer és
brutal. Hi ha joves que no només lle-
geixen, sinó que parlen d’això a la
xarxa. Fa 30 anys el fenomen fan
tampoc existia. ✒
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