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Qui no publica és perquè  
no vol (segona part)

ANAR CONTRA 
CORRENT 
La setmana passada vam parlar de 
la facilitat que, a hores d’ara, la tec-
nologia digital dóna per autoeditar-
se. Avui retrem un homenatge a un 
dels pioners: Stephen King, un dels 
millors escriptors universals de ter-
ror o ciència-ficció de tots els 
temps. Stephen King és un fenomen 
literari, cultural i… econòmic. En la 
seva millor època, cada vegada que 
tenia una idea, l’editor li avançava 
deu milions de dòlars. S’ho podia –i 
s’ho pot– permetre tot. A la intro-
ducció del seu llibre de relats Tot és 
definitiu (2002) ja explicava que li 
agradava jugar amb les novetats tèc-
niques i creatives. Això va dur-lo a 
ser el primer a comercialitzar no-
vel·les a través d’internet. Va fer una 
primera prova el març del 2000. Va 
publicar el relat Riding the bullet 
només en versió electrònica. Va 
vendre’n 500.000 unitats a 2,5 dò-
lars cadascuna. En aquest primer 
intent de publicació per la xarxa en-
cara va intervenir-hi logísticament 
l’editorial Simon & Schuster. En 
vista de l’èxit, King va provar-ho tot 
sol, uns quants mesos més tard. El 
desembre del 2000 va penjar a in-
ternet el primer capítol de la no-
vel·la The plant. Va posar una condi-
ció: que un mínim del 75% dels lec-
tors que es descarreguessin aquell 
capítol i els següents li enviessin un 
dòlar. Se’l van baixar 120.000 lec-
tors, dels quals només el 46% van 
pagar el dòlar. Tot i amb això, King 
va tirar endavant. Va abandonar al 
capítol 6, quan ja només tenia 
40.000 seguidors (pràcticament ja 
no pagava ningú). El fracàs es va ex-
plicar a partir de les dificultats logís-
tiques (King necessitava un secre-
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Stephen King va penjar a internet el primer capítol 
d’una novel·la inèdita, ‘The plant’. Volia que un 75% dels 
lectors que es descarreguessin el capítol li enviessin un 
dòlar per continuar el projecte. Se’n va sortir?

DES QUE L’ANY 1974 VA DEBUTAR AMB ‘CARRIE’, STEPHEN KING S’HA CONVERTIT EN UN DELS 
AUTORS MÉS VENUTS DE LA HISTÒRIA: 350 MILIONS D’EXEMPLARS. REUTERS

EL NOM, EL MÓN

Si us agrada com sona aquest 
nom, si trobeu que és elegant 
i us recorda la gran dama de 

la literatura de misteri, la gran 
Agatha Christie, si el trieu per a la 
vostra filla, potser us agradarà sa-
ber que hi ha diverses teories i ver-
sions sobre el seu origen. En la ba-
se de totes elles hi ha l’indiscutible 
origen etimològic del nom: Àgata 
–com Àgueda– ve del vocable grec 
agathé, que vol dir bona, bondado-
sa. A partir d’aquí, com diria 
aquell, hi ha dues línies, una d’es-
trictament relacionada amb la 
tradició catòlica i una altra més 

adequada per a aquells que en  
volen fugir. 

La tradició catòlica diu que san-
ta Àgata va néixer al segle III a Ca-
tània, Sicília. Era una noia de bona 
família molt pietosa que va decidir 
consagrar la seva virginitat a Déu. 
També posseïa una bellesa que 
impressionava tothom que hi co-
incidia. Quan el cònsol romà Quin-
cià va veure-la, la va desitjar im-
mediatament i, com que la noia 
s’hi negava, la va fer torturar fins 
a provocar-li la mort. Entre altres 
crueltats, sembla que li va fer ta-
llar els pits. És per aquest motiu 

que la iconografia clàssica repre-
senta santa Àgata com una noia jo-
ve i bonica, vestida amb una túni-
ca i portant corona de flors, i que 
du una safata amb els seus pits. La 
santa és patrona, amb aquesta lò-
gica tan particular de l’Església 
catòlica, de les dones que estan 
alletant. 

Si voleu allunyar-vos d’aques-
ta escabrosa llegenda dels pits ta-
llats, podeu pensar que el nom 
d’Àgata té a veure amb dues repre-
sentacions de la bellesa més es-
pectacular. D’una banda, com tot-
hom sap, l’àgata és una pedra de 

quars translúcida, molt apreciada 
en joieria. Però si anem al nom en 
llatí, agave, ens trobem que és el 
nom de la flor de l’atzavara (aga-
ve americana), d’una bellesa sin-
gular i que floreix només un cop 
durant la vida de la planta. El cicle 
vital de l’atzavara sol ser de vint-i-
cinc anys i, després de la floració, 
la planta mor. Àgata significa, 
doncs,  bellesa excepcional, la su-
blimació de la bellesa que condu-
eix cap a la mort. Més poètic que 
no pas la vella història de les màr-
tirs virginals cristianes, no  
trobeu? ✒
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tari només per tramitar els milers 
de sobres postals que li arribaven 
contenint un bitllet de dòlar), tècni-
ques (col·lapse del servidor) i de 
manca de promoció sense l’ajut de 
l’editorial. Vist en perspectiva, en-
cara hi afegiríem un quart proble-
ma, el més actual: la incomoditat de 
llegir literatura a l’ordinador (els 
lectors electrònics encara no hi 
eren). 

AUTOEDITEM-NOS, 
QUE EL MÓN S’ACABA 

L’autoedició en llibre de paper ha 
existit tota la vida. Ara ens trobem 
que les diferències d’autoeditar-se 
en paper o en digital són abismals. 
El paper hi surt perdent clarament: 
el llibre autoeditat d’aquesta mane-
ra és car i té una distribució peno-
sa. És un dels efectes col·laterals que 
ha portat l’aparició del llibre elec-
trònic: l’autoedició en aquest suport 
ha esdevingut, contràriament a la 
feta en paper, barata, facilíssima de 
fer (hi ha programes gratuïts que 
t’hi ajuden) i susceptible de ser ofer-
ta al públic general amb unes míni-
mes garanties de visibilitat. Sense  
intermediaris entre el consumidor 
i el productor per tal d’abaratir cos-
tos (i produir més beneficis). No hi 
ha color, doncs. 
       L’única coincidència entre la ma-
joria dels autoeditats en paper i dels 
autoeditats en format digital és el 
desig, en cas d’èxit, de fer el salt a 
una gran editorial. De la mateixa 
manera que els autors més o menys 
assentats, almenys els de casa nos-
tra, no semblen, per ara, gaire atrets 
a deixar enrere el vincle editorial i, 
refiats del seu nom i de les seves his-
tòries, llançar-se tots sols al pro-
cel·lós mar de l’autoedició.✒


