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gons Martín, “tret d’honroses ex-
cepcions, el digital no és un negoci,
però així et pots donar a conèixer i
arribar a lectors d’arreu del món”.

Preus mínims per poder competir
El preu dels exemplars és motiu de
discòrdia entre autors indepen-
dents i editorials. Mentre aquestes
ofereixen títols en format digital a
tarifes d’entre 5 i 10 euros, els escrip-
tors autoeditats opten per rebaixar
al mínim els preus. Josep Capsir ha
autoeditat la novel·la La herencia de
Jerusalén i n’ha venut més de 10.000
exemplars, a menys d’un euro ca-
dascun. “Per competir amb les edi-
torials hem d’oferir preus mínims”,

subratlla Capsir. Tot i que el
marge de benefici és més gran

si l’escriptor s’autoedita,
resulta molt complicat

viure exclusivament de
la literatura.

Per això, la pirate-
ria es rep amb indig-
nació entre els au-
tors. “Fa molta ver-
gonya que, amb uns
preus tan baixos, en-

cara hi hagi moltíssi-
ma gent que es descar-

regui els llibres de ma-
nera gratuïta”, diu Capsir.

És una opinió generalitzada
en el sector davant unes dades

que no els són gaire favorables. El
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L’autoedició creix com
l’escuma gràcies al
món digital. L’any
passat els llibres pu-
blicats sense passar

per cap editorial van incrementar-
se un 59% respecte del 2011 als Es-
tats Units, segons una enquesta pu-
blicada aquest octubre per Bowker,
l’empresa que registra tots els títols
nord-americans mitjançant els co-
dis ISBN. Més de 391.000 obres es
van publicar sense un segell editori-
al, una tendència en augment a tra-
vés de la qual han nascut bestsellers
com A tres metres sobre el cel, de Fe-
derico Moccia, que els adolescents
es fotocopiaven dels escassos origi-
nals publicats. L’autoedició s’allu-
nya cada vegada més de l’àmbit re-
sidual del mercat i s’està convertint
en l’opció de tot tipus d’escriptors,
des d’autors novells fins a mediàtics
com John Grisham i premis Pulit-
zer com David Mamet.

A l’hiperespai hi cap tothom
“Amazon va obrir la capsa de Pando-
ra quan va incorporar un servei que
permet publicar l’obra de qualsevol
persona a la llibreria virtual”, apun-
ta l’autor David de Pedro, que ha au-
toeditat la seva primera novel·la, La
revelación de Qumrán. Internet es-
devé l’alternativa de tots els que
guarden una història al calaix, però
que són escèptics davant la possibi-

✒✒✒✒ Núria Juanico

Llibres a preus irrisoris, disponibles en un clic i una bona
promoció són les claus dels autors independents per ser
competitius. Fins i tot les agències literàries amplien l’oferta
amb serveis adreçats a escriptors autoeditats.

litat de publicar-la a través d’una
editorial. Entrar en l’àmbit de l’au-
toedició per primera vegada implica
submergir-se en un món descone-
gut”, explica de Pedro, que va haver
d’aprendre a maquetar i dissenyar la
seva obra. També va descobrir com
les xarxes socials eren una eina cab-
dal per autopromocionar-se, sobre-
tot perquè “als mitjans de comuni-
cació convencionals els autors inde-
pendents som invisibles”. A més, es-
quivar les editorials li permet
“disposar d’un control absolut de les
vendes i molta més llibertat de de-
cisió, sense haver d’hipotecar els
drets d’autor durant cinc anys”.

Llibres sempre disponibles
Publicar títols en format digi-
tal significa poder oferir un
nombre pràcticament
infinit d’exemplars, ja
que els llibres no s’ex-
haureixen ni es des-
trueixen. “És el futur
i no podem girar-li
l’esquena”, assegura
l’escriptor Andreu
Martín, que a través
d’internet proporcio-
na les seves novel·les
que en paper han que-
dat descatalogades. Ara
bé, els beneficis econòmics
són encara menors en compa-
ració amb l’edició en paper. Se-
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CADA VEGADA
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SER PUBLICATS
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ses que no ofereixen el que prome-
ten. “N’hi ha que t’asseguren una
distribució a les grans superfícies,
però no especifiquen que és sota
demanda”, alerta De Pedro. D’al-
tres cobren tarifes molt elevades
perquè “actuen com a editorials
encobertes tot i que no corregeixen
ni són garantia de res”.

Trencar l’estigma de la qualitat
Històricament, el llibre autoeditat
s’ha vist sotmès a prejudicis que
l’associen amb una qualitat baixa i
poc literària. Tot i que aquest estig-
ma a poc a poc es va fent més petit,
“encara hi ha molt camí per recór-
rer”, assegura Capsir. A les llibreri-
es és on més es nota aquesta discri-
minació, perquè “posen molts obs-
tacles i la majoria no accepten ven-
dre el teu llibre si no l’ofereixes
mitjançant una distribuïdora”. Per
aconseguir fer-se un espai al mer-
cat, els autors tenen molt clar que el
seu producte ha de tenir, com a mí-
nim, el mateix nivell que qualsevol
llibre d’editorial. “No et pots autoe-
ditar així com així, has de fer una in-
versió”, diu Capsir, que va pagar un
corrector i un dissenyador per tirar
endavant la novel·la. De Pedro tam-
bé va optar per subcontractar
aquestes tasques, ja que “quan un
lector paga no discrimina en funció
de si el llibre prové d’una editorial
o d’un autor independent”.✒

2011 el Baròmetre de la Comunicació
i la Cultura va xifrar en un 5,8% els
lectors de llibres digitals. D’aquests,
un 49,3% havia obtingut els exem-
plars mitjançant la pirateria.

Autoedició: un negoci d’empresa
L’increment de les autoedicions ha
propiciat el naixement d’empreses
i agències literàries que obren la
porta als autors disposats a autopu-
blicar-se. “Cada vegada s’aposta
menys pels escriptors novells des de
les editorials, que s’arrisquen molt
poc”, afirma l’agent literària Sandra
Bruna. Des de fa pocs mesos ella ha
incorporat un servei de correcció,
maquetació i promoció per a autors
independents. La novel·la rosa, els
thrillers i les obres històriques
abunden entre els llibres autoedi-
tats. Segons Bruna, “no són no-
vel·les literàries, però estan ben es-
crites i el seu impacte pot ser molt
important entre el públic lector”.
Per això, l’agència fa un seguiment
exhaustiu de cada obra i envia un in-
forme de les més ben rebudes a les
editorials perquè així puguin captar
talent i integrar nous autors a les se-
ves files. És el cas, per exemple,
d’Ediciones B, que ha engegat el se-
gell B de Books a través del qual ha
incorporat alguns dels escriptors
més llegits a Amazon.

Els autors han d’anar amb
compte, però, amb algunes empre-
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L’ARA recorda amb un diari especi-
al el desè aniversari de la mort del
poeta Miquel Martí i Pol (Roda de
Ter, 1929 - Vic, 2003). De manera
excepcional, el diari de demà tindrà
com a portada i contraportada dos
retrats que Pere Formiguera va fer a
l’escriptor, on se’l veu amb els ulls
oberts i tancats. Martí i Pol ha estat
un dels poetes més populars de les
últimes dècades, i la seva desapari-
ció no ha impedit que el llegat lite-
rari continuï ben viu, ja sigui a tra-
vés de noves edicions dels seus lli-
bres, de la lectura a les escoles, de les
nombroses adaptacions musicals
dels seus poemes i de la presència a
les universitats.

L’ARA dedicarà sis pàgines a ex-
plicar el perquè de l’èxit de la seva
poesia. En el primer reportatge es
repassarà l’actualitat al voltant del
poeta a partir d’entrevistes amb al-
guns dels seus editors –Ramon Ba-
lasch, Àlex Broch i Xavier Folch–, de
persones que van mantenir-hi una
relació d’amistat i alhora professio-
nal –és el cas de la il·lustradora Car-
me Solé i Vendrell i D. Sam Abrams–
i de dos professors universitaris que
defensen el valor de la seva obra, Ri-
card Torrents i Enric Sullà.

La tercera pàgina de l’especial
Martí i Pol està dedicada al tercer
volum de la biografia sobre el poeta,
Amb vidres a la sang (Proa, 2013).
L’autor, Ignasi Pujades, explica el
repte d’haver treballat durant dues
dècades en un projecte monumen-

Demà, especial
Miquel Martí i
Pol amb l’ARA

tal, que ha de tenir un quart i últim
lliurament. La tetralogia superarà
les 1.500 pàgines.

Quatre especialistes comenten la
repercussió internacional de la
l’obra martipoliana: Lluís Solà, Jor-
di Berenguer Queraltó, Llorenç Sol-
devila i Ofir Feuerstein. A la cinque-
na pàgina de l’especial, l’ARA
s’acosta al lobi martipolià, les amis-
tats del poeta que han ajudat a di-
fondre’n el llegat literari. Entre ells
hi ha Pep Guardiola, Xavier Graset,
Ramon Besora, Montserrat Tura i
Lluís Llach. “El poeta que salvava
col·leccions”, per acabar, és un ar-
ticle en què es repassa la trajectò-
ria editorial de Miquel Martí i Pol,
des de l’altaveu que va suposar Lli-
bres del Mall fins al pas per Empú-
ries i Edicions 62, que actualment té
els drets de la seva obra.

‘Veu incessant’, poemari inèdit
Demà i dilluns, els lectors de l’ARA
podran aconseguir, per 9,95 euros,
el poemari inèdit Veu incessant. Es-
crit el 1954, ha estat recuperat pels
investigadors Roger Canadell i
Montserrat Caralt, de la Universitat
Oberta de Catalunya i de la Univer-
sitat de Vic, respectivament. Està
integrat per 21 poemes –un dels
quals és una carta de 81 versos–, i
fins ara només nou s’havien publi-
cat en reculls posteriors del poeta.
“És un llibre molt viscut, molt sin-
cer, molt autèntic”, en diu l’editor
Jordi Cornudella.✒
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