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res han deixat de comprar els seus 
propis llibres abans de privar els 
fills de les seves biblioteques”, ad-
met la presidenta del Consell del 
Llibre Infantil i Juvenil de Catalu-
nya, que apunta com a segona raó 
del poc retrocés dels títols adreçats 
a nens i joves que són més barats. 
Fent un cop d’ull a les dades, veiem 
que el preu mitjà del llibre per a 
adults és de 12,20 euros, mentre que 
el del llibre infantil és de 10,09 eu-
ros. “Un dels grans esforços del sec-
tor ha estat ajustar molt els costos 
dels llibres, al mateix temps que 
hem procurat mantenir la qualitat 
i l’oferta plural”, diu Duarte. 

La visió de Sara Moyano, de Bar-
canova –segell en català d’Anaya–, 
és una altra: “Mai no hem pogut te-
nir una política de preus agressiva, 
des de les editorials que publiquem 
literatura infantil. Tradicional-
ment, sempre han estat molt econò-
mics i aquests últims anys hem ha-
gut de fer un sobreesforç, sobretot 
els que no publiquem bestsellers ni 
sèries de llibres. Barcanova publi-
ca entre 50 i 60 títols cada any, i el 
99% del nostre catàleg són d’escrip-
tors i il·lustradors de casa nostra”. 
Una de les amenaces que Moyano 
troba en el context actual és la pre-
sència creixent de bestsellers: “Cor-
rem el risc de perjudicar els autors 
catalans, perquè les grans vendes 
infantils acostumen a ser d’autors 

EN ELS 
ÚLTIMS CINC 
ANYS, LA 
VENDA DE 
LLIBRES PER A 
NENS I JOVES 
HA REGISTRAT 
UNA 
LLEUGERA 
DAVALLADA 
PERE TORDERA

Catalunya és, a molta dis-
tància, la comunitat au-
tònoma que edita més 
llibres per al públic in-
fantil i juvenil. Segons 

l’últim informe de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística, un 47,6% dels tí-
tols publicats el 2013 per a aquesta 
franja d’edat van ser editats a Cata-
lunya, seguida a molta distància del 
22,7% de la Comunitat de Madrid. 
Si en relació a la literatura per a 
adults el pes de Barcelona és un mo-
tor notable –i ara que Alfaguara ha 
passat a mans de Penguin Random 
House encara més–, pel que fa a la 
producció de literatura per a nens i 
joves és imprescindible.  

“M’agrada comparar la necessi-
tat de cultura infantil amb la de l’ai-
gua –comenta Reina Duarte, edito-
ra d’Edebé i presidenta del Consell 
de Literatura Infantil i Juvenil de 
Catalunya (Clijcat)–. Sempre que 
obrim una aixeta raja. Potser ens 
queixem quan ens apugen el preu, 
però l’aigua hi continua sent. Si mai 
ens arribés a faltar, què faríem? Cal 
recordar que fins fa tres dècades, a 
Espanya el llibre infantil era un er-
màs”. El projecte literari del grup 
Edebé va arrencar a principis de la 
dècada dels 90, però l’editorial va 
ser creada l’any 1888 a Barcelona. 
“Com tantes altres editorials orien-
tades als lectors més joves, vam néi-
xer a partir de la concepció de la lec-

✒✒✒✒ Jordi Nopca

La literatura infantil i juvenil 
representa, ara per ara, gairebé un 
12% de la facturació total del sector 
editorial. Si bé els primers anys no 
va notar la crisi, aquests dos últims 
anys el retrocés s’ha començat  
a notar, tot i que no tant com  
en el llibre per a adults

tura com una eina per educar”, diu 
Duarte. Una part important del sec-
tor editorial infantil i juvenil –el 
grup SM, Vicens Vives, Anaya, San-
tillana– passa per una activitat bi-
cèfala, que es divideix entre la pu-
blicació de llibres de text i de litera-
tura per a nens i adolescents. Des-
comptant l’activitat adreçada 
directament a l’escola, la facturació 
de literatura infantil i juvenil re-
presenta un percentatge creixent 
del total anual: l’any 2007 la Fede-
ració de Gremis d’Editors d’Espa-
nya parlava d’uns ingressos de 
330,3 milions d’euros –que repre-
sentaven poc menys del 10% del to-
tal, 3.123,2 milions d’euros–, el 
2012 eren 296,2 milions d’euros, un 
12% de la recaptació total, que va 
ser de 2.471,5 milions d’euros. Les 
xifres expliquen també que hi ha 
hagut una lleugera davallada de la 
facturació, 35 milions d’euros 
menys que el 2007, una caiguda que 
creix una mica més si es posa al cos-
tat del pic dels últims anys, els 
350,5 milions del 2010.  

Educar els fills, una prioritat 
“La caiguda del 2012 rondava el 8%, 
i la del 2013 estimem que serà del 
12%”, recorda Duarte. El descens 
total del sector, però, és del 30%, un 
percentatge molt més notable. “La 
crisi en el llibre infantil i juvenil es 
comença a notar ara, perquè els pa-
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estrangers que es publiquen en di-
verses llengües i que compten amb 
campanyes de màrqueting conside-
rables. En aquest aspecte, els autors 
d’aquí hi tenen poca cosa a fer”.   

L’exigència màxima dels petits 
Patrizia Campana, editora d’Estre-
lla Polar, Fanbooks i Educaula  
–segells de Grup 62–, va aconseguir 
un èxit sense gaires precedents fa 11 
anys amb Geronimo Stilton i, més re-
centment, amb els Diaris d’en Greg. 
“Stilton funciona molt bé. En publi-
quem uns 30 títols a l’any, i cada no-
vetat retroalimenta la sèrie, però 
som conscients que les vendes po-
den baixar en qualsevol moment  
–explica–. En el cas d’en Greg, és 
una sèrie que encara està en fase de 
creixement, però en surt un cada 
any”. Estrella Polar publica uns 210 
títols anuals, Fanbooks entre 20 i 
30, i Educaula, 10. “Som conscients 
que hem de buscar una programació 
variada: no hem de ser un monocul-
tiu –diu Campana, que assegura que 
la crisi no ha disminuït la qualitat de 
les propostes–. Els nens, quan lle-
geixen, són molt voraços, però si no 
els interessa el llibre o no li troben 
la gràcia ho deixen. L’exigència és 
màxima. Cada vegada els gustos lec-
tors estan menys lligats a la pres-
cripció escolar. Les predileccions 
dels nens pesen tant o més del que 
recomanen els professors”. L’edito-

‘La Meva Arcàdia’, 
qualitat i prestigi

Fins ara, l’editorial Arcà-
dia ha estat un dels refe-
rents indiscutibles de 
l’edició d’assaig en cata-
là i castellà de l’última 

dècada. Fundada el 2004 per Mont-
se Ingla, Antoni Munné i Antonio 
Ramírez, des de llavors ha publicat 
llibres de George Steiner, Zygmunt 
Bauman, Giorgio Agamben, Hans 
Magnus Enzensberger, Carlo 
Ginzburg, Martha C. Nussbaum i, 
recentment, Jordi Llovet. “Quan 
vam començar no ens passava pel 
cap la literatura infantil –admetia 
Antoni Munné aquesta setmana, 
durant la presentació dels tres pri-
mers títols de La Meva Arcàdia, des-
tinada a lectors d’entre 6 i 12  
anys–. La Montse va estar treballant 
durant anys en un gran grup editant 
literatura infantil. Un temps des-
prés de deixar-ho vam tenir una 
idea complexa que ara dóna els seus 
primers fruits: engegar una col·lec-
ció per a nanos però amb alguna re-
lació amb el que fèiem abans”. 

Les tres primeres novetats de La 
Meva Arcàdia mostren aquest vin-
cle amb la feina que han fet fins ara: 
“Cada llibre conté la reflexió vela-
da sobre alguna idea que està vincu-
lada més o menys directament amb 
la història”. L’últim violí, d’Anna 
Manso –i il·lustrat per Gabriel Sal-
vadó– explica fins a on podem ten-
sar la corda i en quin moment hem 
de dir prou. El mirall, de Jaume Ce-
la i Juli Palou –il·lustrat per Cristi-
na Losantos– es pregunta per la por 
que ens impedeix reconèixer l’altre. 
I Les mans de la Blanca, de Meritxell 
Martí –il·lustrat per Xavier Salo-
mó– posa sobre la taula la impor-
tància de la reparació i la reutilitza-
ció en un món dominat per l’obso-
lescència programada.  

“No busquem temes existencials: 
pensem en el que afecta el futur de 
la societat –explica Ingla–. Els pri-
mers llibres de La Meva Arcàdia 
neixen per encàrrec, però a partir 
d’ara la col·lecció serà més espontà-
nia”. Dels seus anys de contacte 
amb el món infantil i juvenil des de 
Cruïlla, que pertany al grup SM, In-

✒✒✒✒ J.N.
gla n’ha tret diverses conclusions: 
“¿És important que els nens llegei-
xin llibres a qualsevol preu, és a dir, 
qualsevol cosa? La meva resposta és 
no. Crec que, si volem incentivar la 
lectura, qualsevol cosa no val. És per 
això que La Meva Arcàdia vol pro-
posar una col·lecció de literatura de 
qualitat”.  

Pensadors de renom 
Els tres primers títols mostren que 
l’aposta d’Ingla i Munné és forta. Al 
maig arribarà un llibre de Flavia 
Company i un de Josep Maria Fona-
lleras, i a la tardor un d’Antoni Dal-
mases. “El nostre lema és «Fem el 
que volem», però som una editori-
al petita i, en principi, publicarem 
entre quatre i sis novetats cada 
any”, sintetitza Ingla. Un detall que 
encara prestigia més la col·lecció és 
que cada llibre de La Meva Arcàdia 
ve avalat pel comentari breu d’un 
pensador: el d’Anna Manso conté 
un text de Ferran Sáez Mateu, el de 
Jaume Cela i Juli Palou, un de Ma-
rina Garcés, i el de Meritxell Martí, 
un d’Arcadi Oliveres. Gregorio Lu-
ri escriurà sobre la novetat de Fla-
via Company, i Zygmunt Bauman  
–“tot un luxe”, admeten els editors– 
sobre la de Fonalleras. 

“De moment, l’acollida dels lli-
breters ha estat excel·lent. El repte 
és trobar el lloc en el mar de llibres 
actual, en què no es distingeix entre 
qualitat i precarietat”, diu Ingla. 
Tant els autors com els il·lustradors 
dels tres primers títols se senten sa-
tisfets per haver pogut treballar 
amb tanta llibertat. “Durant una 
època hem estat massa literals. To-
ca tornar a la literatura!”, exclama 
Meritxell Martí. Els il·lustradors 
han tingut el repte afegit d’il·lustrar 
en blanc i negre: “És una decisió vo-
luntària de l’editorial –explica 
Munné–. Sembla que si un llibre no 
té dibuixos en color ens avorrim. 
Volem recuperar l’esperit auster del 
blanc i negre”. Havent convençut 
escriptors, il·lustradors i llibreters, 
l’únic que queda a la col·lecció de La 
Meva Arcàdia és guanyar-se el cor 
d’un bon grapat de lectors.✒

MONTSE INGLA I ANTONI MUNNÉ DURANT LA PRESENTACIÓ DE LA 
NOVA COL·LECCIÓ DE LITERATURA INFANTIL. ACN

La radiografia del sector editorial a Espanya
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ra de Grup 62 no troba que els fenò-
mens tinguin tanta importància: 
“Les llicències i sèries funcionen a 
mitges. N’hi ha que poden anar molt 
bé, però altres fracassen. El que fun-
ciona són les apostes literàries. Els 
grans plaers com a editora m’han 
vingut editant autors de qualitat, 
com és el cas de John Green. Hem 
d’aspirar a seguir publicant llibres 
com els seus o com Wonder”. Aquest 
últim, de R.J. Palacio, va ser publi-
cat per La Campana. 

De moment, els lectors més joves 
poden triar i remenar entre un 
nombre de novetats considerable. 
El 2007 es van publicar 10.524 títols 
adreçats a ells, i el 2012 eren 13.023. 
Reina Duarte troba que una de les 
formes de pirateria encobertes que 
amenaça el sector és la de la socialit-
zació de les lectures: “És un dels 
possibles danys col·laterals de la cri-
si. Alguns professors fotocopien lli-
bres i els reparteixen entre els 
alumnes, o un mateix exemplar pas-
sa per diversos alumnes. En el cas de 
la literatura juvenil, hi ha gent que 
penja llibres sencers a internet per-
què tinguin el màxim de difusió, pe-
rò això no beneficia de cap manera 
ni els escriptors ni els il·lustradors. 
Si arribem a la situació que els au-
tors no puguin viure de les seves 
creacions, dedicaran molt menys 
temps a l’escriptura i el lector es 
perdrà possibles bons llibres”.✒ 

PER REINA 
DUARTE, LA 
SOCIALITZA-
CIÓ DELS 
LLIBRES 
INFANTILS 
ÉS UNA 
FORMA DE 
PIRATERIA 
QUE 
AMENAÇA  
EL SECTOR

“HEM DE 
BUSCAR UNA 
PROGRA-
MACIÓ 
VARIADA: 
NO HEM  
DE SER UN 
MONO- 
CULTIU”, 
EXPLICA 
PATRIZIA 
CAMPANA


