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A.C. Com et vas formar?

E.P.  Sóc de Manlleu i havia estu-
diat amb el Jordi Puntí, que treba-
llava a Columna. Em va fascinar
veure aquell lloc on entraven els lli-
bres i encara ara m’emociona veu-
re com arriben les capses. Em van
donar feina de correctora externa,
fins que vaig pescar una substitu-
ció de baixa maternal de l’Oblit Ba-
seiria. Amb la nova feina cobrava
menys, però me n’hi vaig anar.

A.C. Va ser bona inversió?

E.P.  Sí, treballar amb el Miquel
Alzueta, l’Àlex Susanna i l’Antoni
Vallès era tota una escola.

A.C. Dius que t’agradava molt
llegir, encara t’agrada?

E.P. Sí, encara dedico un per-
centatge de temps molt elevat a la
lectura i és perquè dormo poc.
Crec que la meva és la millor feina
del món, si no pots ser escriptor.

A.C. Ho has provat?

E.P.  No.

A.C. El vessant de gestió tam-
bé deu ser molt intens. Com ho
portes, amb la crisi?

E.P. Intento superar la sensació
de crisi que impregna el mercat. És
un estat emocional que no contri-
bueix a fer-nos optimistes, però hi
ha altres coses que compensen
haver acceptat el càrrec i és que
puc estar en contacte amb catà-
legs diferents, compartir dinar
amb el Murakami o viure de prop la
contractació d’un llibre de l’Auster.

A.C. T’he d’explicar una cosa
poc engrescadora: en un curs de
quart de carrera els vaig dema-
nar qui era l’autor de Pa Negre i,
de 23, només dos ho sabien.

E.P. Els índexs de lectura indi-
quen que cada cop es llegeix més.
Quan els nens són petits, els pares
es preocupen per comprar llibres,
però quan són adolescents, els vé-
nen uns altres estímuls que no vull

demonitzar, però que els distreuen
del que són els llibres. Un lector
perdut és molt difícil de recuperar.

A.C. Creus que va ser un fra-
càs, per Sant Jordi?

E.P.  Que caigués en Setmana
Santa no hi va ajudar gens. Sí que
és cert que als llocs que no són
Barcelona hi va haver més vendes,
però no en va compensar la caigu-
da del nombre, a la ciutat. De tota
manera, la tornada de setembre
ha arrencat fort amb el Jo confes-
so, de Jaume Cabré, que també
funciona en castellà. Es pot traves-
sar aquesta frontera de vidre.

A.C. Heu fet una campanya
insòlita, amb uns cartells espec-
taculars als autobusos.

E.P. Sí, ha estat una campanya
ambiciosa per a una novel·la que
ho és molt.

A.C. Els editors sou com pro-
mesos que aneu darrere un au-
tor quan el voleu i us convertiu
en marits autistes quan el teniu?

E.P. No hi estic d’acord. El més
important és la relació de confian-
ça i admiració. Som un vehicle i
has de poder viure el moment
d’èxit i el de menys ressò.

A.C. És possible una relació
com la de Rodoreda amb Sales?

E.P. No, no ho és. Potser els
mails no són tan intensos i és cert
que aquesta relació no és possible
amb tots els autors ni amb tots els
editors. Són relacions forjades
amb el temps, però tinc autors de
qui em considero molt propera i
amb qui passo moments intensos.

A.C. És difícil treballar amb
tants egos?

E.P. Treballem amb un material
que ha fet algú, sols a casa, durant
molt de temps. Hi ha d’haver sem-
pre un respecte per l’esforç que hi
ha al darrere. No es tracta d’egos
sinó d’obres, de batalles per trobar
d’adjectiu que no surt, de posar a
to un personatge que se’t torça...
Nosaltres fem el primer paper del
lector que llegeix.

A.C. Molta gent es queixa
d’enviar originals i no rebre res-
posta.

E.P. No podem llegir tot el que
arriba. Sempre fem un missatge
de rebut a tot el que ens arriba i, al
cap d’un temps, donem resposta,
un temps que segur que sempre
es fa llarg per qui ho envia.

A.C. Heu publicat originals
sense recomanacions?

E.P. No sovint. Hi ha cops que
els jurats dels premis destaquen
obres que val la pena publicar.

A.C. I amb el llibre digital?

E.P. No estic ni eufòrica ni apo-
calíptica. Simplement és una nova
manera de llegir.

A.C. Sorgirà un model nou?

E.P. Pel que hem de vetllar és
per protegir l’autor en el món digi-
tal. Hi ha el costum de la gratuïtat.
La gent roba els discos per internet
i els músics encara tenen la sortida
dels concerts, però un autor no pot
fer una actuació. Si no entenem
que s’ha de pagar el que es com-
pra a internet, no anem bé. ❋

Esther Pujol
Editora
Té un càrrec
amb un nom
que imposa: di-
rectora edito-
rial de l’àrea
d’interès gene-
ral del Grup 62,
però per al
món literari és
la Pujol i l’hem
vist tocar mol-
tes tecles. Ens
explica com va
començar a fer
d’editora i com
s’organitza
per, encara, te-
nir temps pel
que sembla
gairebé impos-
sible, llegir
amb plaer.
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