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El llibre en català 
morirà d’èxit?

CAL MIMAR EL  
LECTOR COMPRADOR 
Cal continuar parlant de la Setmana 
del Llibre en Català perquè l’èxit ob-
tingut indica que alguna cosa s’està 
movent en el món de la indústria edi-
torial catalana. Es publiquen més lli-
bres que mai, però les tirades són més 
baixes i la facturació també. A causa 
del fenomen de les microeditorials, la 
reducció de publicació de les grans 
empreses es veu compensada per 
l’augment de títols derivat de les peti-
tes. S’estan muntant noves llibreries, 
moltes, ja se n’ha parlat. Són petites i 
compromeses. Però atenció, l’esforç 
que costa fer anar endavant una lli-
breria no té res a veure, ni de lluny, 
amb el que costa fundar una editorial. 
En tenim una prova gràfica en els 
amics de la magnífica Llibreria Cal-
ders: entre les accions de dinamitza-
ció del seu negoci, ofereixen espais 
perquè hi treballin microeditorials. 
Les editorials, per funcionar en l’espai 
assignat, han d’emportar-s’hi la prò-
pia taula i el propi ordinador. Ja en te-
nen prou. En fi, la política de fusió de 
microeditorials sembla el camí. El ni-
vell mitjà de qualitat que demostren 
és bo, diguem-ho. Però el perill de sa-
turació i d’atomització de tiratges és 
massa gran per no fer-ne cas. Precisa-
ment, una de les conclusions de la Set-
mana, positives, és que és la confirma-
ció que, si bé els clients no gasten tant, 
si poden, ho fan. Qui és aquest lector 
que bonament passeja per les casetes 
de la Setmana i compra, pel que sem-
bla, un màxim d’un llibre? La qüestió 
ja no és si tens 18, 20 o 30 euros per 
gastar-te. El problema és que cal iden-

La reducció de títols de les grans empreses editorials  
ha anat acompanyada de l’augment de microeditorials. 
Paral·lelament, apareixen noves llibreries. Tirar 
endavant una editorial costa més que tenir un negoci
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ELS ALTRES

Me l’he creuada no fa gaire 
pel carrer i ens hem salu-
dat amb un bon dia i un 

somriure distret. Anàvem juntes a 
escola. Era una nena que no solia 
cridar l’atenció ni per bé ni per 
mal. Era amable, sempre somreia, 
però no era especialment diverti-
da. Tenia unes faccions dolces, 
s’assemblava una mica a la Nancy, 
llavors la nina de moda. 

Quan vam passar d’infants a 
adolescents, va començar a desta-
car. Un poeta carrincló diria que 
va florir. Va mantenir el rostre de 
nina en el qual, tot d’una, els llavis 
molsuts havien agafat protagonis-
me i els ulls, ametllats, hi posaven 
un toc exòtic. Però el canvi subs-
tancial es va produir al cos. Aque-

lla criatura llargaruda va desapa-
rèixer i vam descobrir una noia es-
velta, de pits rodons que miraven 
enlaire i cintura estreta. A classe 
de gimnàstica, els nois quedaven 
embadalits amb aquelles cuixes 
llarguíssimes i el culet arreman-
gat, que empresonava en uns 
shorts curts de color blau marí. 

I, de sobte, les altres vam quedar 
arraconades. Els nois se la rifaven, 
la convidaven a gelats i li regalaven 
bolis de colors. En Santos –conegut 
com a Pitagorín– fins i tot es va ofe-
rir per fer-li els treballs i deixar-
se copiar als exàmens. Ella es dei-
xava estimar per tots però només 
tenia ulls per a un: el més atractiu 
i simpàtic, el guapo. Totes n’haví-
em estat enamorades i ell ens 

menyspreava. Només sortia amb 
noies més grans i ensenyava fotos 
de les guiris que es lligava els estius 
a Calafell. Si haguéssim estat en 
una pel·li americana serien el capi-
tà de l’equip i la líder de les anima-
dores i els hauríem escollit reis de 
la festa de graduació. L’envejàvem. 

Vaig saber que s’havien casat. 
Vam coincidir en algun partit de 
bàsquet dels nanos. Tots dos havi-
en envellit bé, feien goig encara. 

Abans de la mitja part algú ja 
m’havia explicat les banyes que ell 
li posava: tothom ho sabia i ella ho 
passava molt malament. Ara, quan 
em saluda amb aquest somriure 
que no ha perdut mai, el de Nancy, 
em pregunto si s’ha penedit d’ha-
ver-se casat amb el més guapo.✒
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tificar qui ha comprat llibres i mimar-
lo. No tant perquè continuï gastant-
se’ls, que també, sinó, sobretot, per-
què traspassi en herència l’hàbit de 
comprar-ne. 

AMOR ‘VINTAGE’: 
HAYES I MITFORD 

Conseqüències bones del canvi 
d’orientació editorial dels darrers 
temps: a manca de diners per publi-
car només novetats, es mira enre-
re, a veure si es troba res d’impor-
tant. Això és evident, per exemple, 
en la clàssica col·lecció d’Edicions 
62, El Balancí. Ara mateix, acaba de 
publicar –i el recomanem– Enamo-
rats, més que una novel·la d’amor, 
un relat distanciat i sobri, tot i que 
emocional, dels passadissos ocults 
de les relacions amoroses, sobretot, 
del seu final. És d’Alfred Hayes 
(1911-1985), més conegut com a gui-
onista cinematogràfic i de televisió 
(de La dimensió desconeguda, per 
exemple; això pot donar idea de l’es-
til). Aquesta magnífica novel·la, 
atenció, és del 1953! Esmentem 
aquesta publicació d’Edicions 62 
perquè es tracta d’una gran edito-
rial que fins ara no havia pouat gai-
re en aquesta mena de possibilitats. 
Les editorials petites ja fa temps que 
ho fan i amb molt bon resultat, tam-
bé. Libros del Asteroide n’és un 
exemple, perquè, a més, hi veus la 
voluntat explícita, no pas conjuntu-
ral, de fer aquesta cerca entre títols 
oblidats o poc coneguts. Acaben de 
publicar L’aventura de l’amor, que 
l’anglesa Nancy Mitford (1904-
1973) va publicar el 1945.✒

IMATGE D’UNA NANCY, NINA QUE VA 
ESTAR DE MODA. WIKIPEDIA


