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com ara els centres comercials. El 
responsable de Periscopi, Aniol Ra-
fel, admet que aquesta és una lluita 
“que no s’acaba mai” i Maria Sem-
pere, de Les Hores, afegeix: “Es 
tracta d’anar escampant-nos per-
què cada vegada ens conegui més 
gent i per poder atrapar públic”.  

A la caça dels lectors 
Les escoles són el pròxim territori 
que abordaran els editors 
Els lectors són la saba de l’associa-
ció i els seus membres ho tenen cla-
ríssim. Per això des que van engegar 
han treballat per eixamplar la base 
de públic, tot i que les xifres encara 
queden lluny del paisatge desitjat. A 
Catalunya el percentatge de lectors 
se situa en un 67,8% –segons dades 
del departament de Cultura del 
2016–, però d’aquests només un 
27,4% llegeixen en català. Aquí és 
on Llegir en Català veu el seu gran 

Amb el pretext que totes 
publicaven narrativa 
per a adults en català, 10 
editorials independents 
van construir el 2013 

una casa comuna que van anomenar 
Llegir en Català. Cinc anys després 
algunes n’han sortit i d’altres hi han 
entrat, fent emergir el motiu real 
pel qual són totes dalt d’aquest car-
ro: una mateixa manera d’entendre 
la literatura i el món editorial. Raig 
Verd, Periscopi, Sembra Llibres, Al-
revés/Crims.cat, L’Avenç, Saldonar, 
El Gall, Tigre de Paper, BiraBiro i 
Meteora (com a soci honorífic) for-
men part de l’associació, que aques-
ta setmana ha celebrat el cinquè 
aniversari i ha sumat un nou mem-
bre: l’editorial Les Hores. Aprofi-
tant l’efemèride, han fet balanç amb 
l’ARA dels encerts assolits i han per-
filat l’horitzó de fites que persegui-
ran els proxims anys. 

Units per visibilitzar-se 
De fer-se presents a les llibreries 
a no perdre’s cap cita cultural  
Van arrencar amb un cistell farcit 
d’idees i moltes ganes de treballar, 
però també amb la prudència dels 
que han vist des de primera línia els 
estralls de la crisi econòmica al món 
editorial. “Vam començar amb un 
blog, un compte de Twitter i un de 
Facebook. Però tot allò se’ns va fer 
petit, la realitat ha superat les nos-

!!!! Núria Juanico

Són editors resistents, inconformistes i rebels. El 2013 van 
aplegar-se sota el sostre de Llegir en Català, a través del qual 
es donen a conèixer i fan força dins el sector editorial. 
Coincidint amb el 5è aniversari de l’associació, fan memòria 
amb l’ARA dels seus triomfs i marquen els reptes de futur

tres pretensions”, explica l’editora 
de Raig Verd, Laura Huerga. Una de 
les fites que els preocupava i alho-
ra actuava com una amalgama que 
els unia a tots era la visibilitat dels 
seus segells als aparadors literaris, 
ja fos a les llibreries, a les fires sec-
torials o als mitjans de comunicació. 
“Com a editorial petita necessites 
treure el cap per damunt dels altres, 
que la gent et conegui i et tingui en 
compte. Associant-nos arribem allà 
on no arribaríem sols”, diu Gracià 
Sánchez, d’El Gall Editor. Marc 
Garcés, de Tigre de Paper, explica 
que el seu segell “fa llibres polítics, 
un producte molt concret”, i que 
formar part de Llegir en Català els 
ha ajudat a “obtenir una visualitza-
ció” que d’una altra manera no tin-
drien. Entre els llibreters tenen 
molta partida guanyada, i ells ma-
teixos els ho reconeixen. La respon-
sable de L’Altell de Banyoles, Irene 
Tortós-Sala, ho deia durant la festa 
d’aniversari: “Heu aconseguit que 
us vegem com un únic far. No es res-
pira ni un bri d’enveja entre vosal-
tres i, sincerament, em sorprèn que 
no us robeu els escriptors”.  

Tot i que l’associació ja ha fet un 
bon tros de camí cap a la visibilitza-
ció, encara els queda camp per cór-
rer. Els editors es marquen ara ei-
xamplar els seus territoris de con-
questa i enfortir la seva presència en 
espais que encara se’ls resisteixen, 
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tors, per exemple, es va convertir el 
2014 en una de les seves reivindica-
cions insígnia. “Vam decidir col·lo-
car les biografies dels traductors a 
les solapes, al costat de les dels es-
criptors, i ara altres segells també ho 
fan”, recorda l’editora de L’Avenç, 
Núria Iceta. La traductora Anna Ca-
sassas els agraïa aquest gest a la fes-
ta dels cinc anys, quan va subratllar 
l’actitud “de resistència, anticonfor-
mista i rebel” de l’associació. 

Llegir en Català es mou des del 
convenciment que els cal adreçar-
se als agents del sector i aliar-s’hi. 
Això els ha portat a posicionar-se 
davant aquelles decisions que no 
han trobat adequades, com quan 
van carregar contra la manera en 
què es va posar en marxa el sistema 
Ebiblio de les biblioteques de Cata-
lunya. A partir d’accions com aques-
ta han aconseguit consolidar-se 
com una veu rellevant del món edi-
torial. “Participem en qualsevol co-
sa que tingui a veure amb el sector. 
Ens hem guanyat un lloc i ara tenim 
la sensació que ens tenen en comp-
te”, afirma Pérdigo. Això no impe-
deix, però, que segueixin batallant 
per solucionar una llista de proble-
màtiques, encapçalada per la preca-
rietat del sector. “Les tarifes dels 
col·laboradors no pugen des de l’any 
2000 i el règim d’autònoms és sag-

nant per a ells. Precaritzar el sector 
afecta el producte, aquest és un rep-
te de tots”, assegura Huerga.  

Els editors esperen amb una cer-
ta cautela que les institucions si-
guin al seu costat per resoldre les 
qüestions que els preocupen. Una 
d’aquestes és el Pla Nacional de 
Lectura, que la consellera de Cultu-
ra, Laura Borràs, citava dimecres 
en una entrevista amb l’ARA com 
una de les seves prioritats. “Podran 
comptar amb nosaltres. Hi hem si-
gut des del primer dia –diu Núria 
Iceta–. Però hi ha coses que no po-
den ser, com que el pressupost de 
Cultura no superi el 2%. El que te-
nim ara mateix és lamentable”.  

Creuar les fronteres 
Assistir a cites internacionals  
és un dels objectius per al futur 
Llegir en Català s’enorgulleix espe-
cialment d’un triomf que els va em-
pènyer a creuar la frontera. “Fa uns 
anys vam aconseguir convèncer el 
director de l’àrea del llibre de l’Ins-
titut Català de les Empreses Cultu-
rals (ICEC), Joaquim Bejarano, de 
la importància de ser a la Fira del 
Llibre de Guadalajara –explica Pér-
digo–. Des d’aleshores l’ICEC hi té 
un estand amb gairebé 20 editori-
als i representació de l’Institut Ra-
mon Llull”.  

Caminar cap a la internacionalit-
zació dels segells i, de retruc, dels 
seus llibres i autors és precisament 
un dels cims que Llegir en Català vol 
coronar els pròxims anys. De cites 
literàries per donar-se a conèixer no 
els en falten: Barcelona és la ciutat 
convidada de la Fira del Llibre de 
Buenos Aires el 2019 i Catalunya se-
rà una convidada especial de la Fi-
ra del Llibre de Londres el 2020.! 

Llibres del Delicte va engegar 
motors el 2013 amb el conven-
ciment que hi havia lectors a la 
recerca de novel·la negra feta a 
Catalunya. Cinc anys després 
del naixement, el segell cele-
bra que la seva intuïció era bo-
na. “Hem anat enxampant lec-
tors i fidelitzant-los. Som opti-
mistes i estem il·lusionats”, ex-
plica l’editor i responsable de 
Llibres del Delicte, Marc More-
no. El segell va fer els primers 
passos tímidament i subjecte a 
la incertesa d’un sector que en-
cara arrossegava –i arrossega– 
els estralls de la crisi econòmi-
ca. Van publicar dos títols ini-
cials, Independència d’interes-
sos del mateix Moreno i Coll 
avall de X. Díaz i M. Martínez. 

“Un dels objectius era i és donar 
visibilitat als escriptors cata-
lans. La nostra feina passa per 
descobrir noves veus i renovar 
així el panorama de la novel·la 
negra catalana”, assenyala Mo-
reno, que explica que han publi-
cat autors emergents com Jor-
di Dausà i Raquel Gámez Serra-
no però també escriptors con-
sagrats com Margarida Aritzeta 
i Anna Maria Villalonga. Tot i 
que el segell seguirà creixent “a 
poc a poc i sense estirar més el 
braç que la màniga”, ja hi ha al-
guns indicis que assenyalen la 
seva intenció d’anar agafant ca-
da vegada més volada. Aquest 
any, per exemple, publicaran 
vuit títols, dos més que en anys 
anteriors.  

L’esperit de Llibres del Delicte 
es manté i l’editorial segueix 
treballant per caçar públic. A 
aquest repte, ara n’hi sumen un 
de nou: aconseguir visibilitzar 
els escriptors autòctons de no-
vel·la negra fora de Catalunya. 
De moment, estan en conver-
ses amb editorials d’Itàlia i de 
França. Segons Moreno, “que 
els autors catalans tinguin re-
percussió fora és un objectiu i 
un anhel”. 

LLIBRES DEL 
DELICTE, UNA 
LLAR PER ALS 
AUTORS DE 
LA NOVEL·LA 
NEGRA

repte. “Som conscients que encara 
existeix un prejudici cap a les tra-
duccions catalanes, però cada vega-
da és més petit”, afirma Rafel, que 
precisa que per aconseguir-ho “cal 
vetllar per fer traduccions de qua-
litat, en què els lectors se sentin cò-
modes, i que compleixin amb els es-
tàndards lingüístics”.  

Francesc Gil-Lluch, de Saldonar, 
afegeix que també cal perdre “la ru-
tina heretada d’alguns mitjans de 
comunicació, que per defecte sem-
pre ensenyen més la traducció cas-
tellana que la catalana”. Els editors 
no neguen la crítica habitual del 
sector, que diu que som un país on 
es publica massa. Des d’Alre-
vés/Crims.cat, Ilya Pérdigo reivin-
dica “l’autoestima literària de Cata-
lunya” i subratlla que “hi ha molts 
espais per omplir però també hi ha 
una necessitat de públic evident”. 
Per engreixar la massa lectora, Lle-

L’ASSOCIACIÓ VOL 
COL·LABORAR AMB EL PLA 
DE LECTURA PERÒ DEMANA 
MÉS PRESSUPOST

gir en Català picarà aviat la porta de 
les escoles. L’associació prepara un 
projecte educatiu per portar els 
seus títols als centres i a les respec-
tives biblioteques. “Cal renovar les 
lectures educatives, moltes no estan 
actualitzades i no són motivadores”, 
indica l’editor de BiraBiro, Oriol 
González, que explica que amb 
aquest projecte intentaran “crear 
lectors des de petits perquè en el fu-
tur ho segueixin sent”.  

Afrontar reptes de sector 
Reivindiquen els traductors i 
volen lluitar contra la precarietat 
El ressò que ha guanyat Llegir en Ca-
talà en aquests cinc anys es deu en 
gran part als seus esforços per ser 
presents en totes les cites culturals 
possibles, però també per lluitar 
contra algunes esquerdes del sector 
des d’una posició comuna. La bata-
lla pel reconeixement dels traduc-

PERE VIRGILI


