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L’assagista i editor nord-americà Jason Epstein

Passat, present
i futur de l’edició

A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Jason Epstein, La indústria del
llibre. Traducció de Jordi M.

Lloret. Anagrama /

Empúries. Barcelona, 2002.

E
n La indústria del llibre
el novaiorquès Jason
Epstein reflexiona so-
bre el passat, present
i futur de l’edició a

partir de la seva extensa expe-
riència personal. Epstein ha es-
tat testimoni de les transfor-
macions que durant mig segle
han regirat el món editorial
nord-americà des que va entrar
a treballar a Doubleday, una
empresa gestionada per profes-
sionals de la venda directa per
correu, on va crear Anchor Bo-
oks, l’origen de l’anomenada
revolució del llibre en rústica
de qualitat. Més endavant va
treballar a Random House, on
va ser durant molts anys direc-
tor editorial, i l’any 1963 va ser
un dels fundadors de The New
York Review of Books. Als anys
vuitanta Epstein va engegar la
Library of America, una col·lecció
de prestigi inspirada en la cèle-
bre Pléiade francesa i dedicada a
la recuperació de clàssics
nord-americans. L’anàlisi que
Epstein planteja en aquest lli-
bre parteix del cas concret –de
la mateixa anècdota vital– per
arribar a la reflexió general. La
descripció de les dificultats en
la publicació de Lolita, de Nabo-
kov, la llarga gestació de la Li-
brary of America o la posada a la
venda l’hivern de l’any 2000
d’un relat de Stephen King a
través d’Internet donen pas a
un documentat examen del
món editorial nord-americà.

Certament, la concentració
de l’edició mundial en tan sols
uns quants conglomerats ha
trasbalsat la indústria del llibre,
però tanmateix no ha resolt les
incerteses que determinen la
introducció de les noves tecno-
logies. Malgrat aquesta incerte-

sa Jason Epstein ofereix una vi-
sió optimista sobre el futur del
món del llibre i anuncia una
allau de noves oportunitats i
una renovada efervescència
cultural. L’autor explica que
l’edició en els darrers anys s’ha
desviat de la seva natura veri-
table i ha adoptat l’actitud d’un
negoci com qualsevol altre. Un
greu error de consideració que
no té en compte que l’edició de
llibres és un negoci d’alt risc i
de baix rendiment. Per contra,

els pressupostos dels grans
conglomerats requereixen uns
alts rendiments i generen unes
estructures que són del tot in-
compatibles amb les particula-
ritats de la producció literària.
Epstein argumenta que la base
sòlida de les editorials són els
seus fons de catàleg que es ve-
nen any rere any i no uns au-
tors de best sellers pels quals cada
vegada cal pagar unes quanti-
tats més grans.

En la seva anàlisi l’assagista

no oblida el paper de les grans
superfícies, cada cop més ho-
mogènies i que requereixen
uns productes encara més
uniformes. Són la conseqüèn-
cia del desplaçament de po-
blació de la ciutat a la perifèria
que els Estats Units van expe-
rimentar a partir de la dècada
dels seixanta. Llavors els pro-
pietaris de les llibreries inde-
pendents que mantenien en
exposició un ampli estoc de
llibres van haver de plegar. En

les noves llibreries dels centres
comercials els llibres ja no
eren aquells objectes precio-
sos, sinó un producte més,
destinat a un mercat de mas-
ses. Es necessitaven uns pro-
ductes fàcils de reconèixer i
uns autors cèlebres –de mís-
tics orientals a princeses reials
i entrenadors de futbol modè-
lics– que multipliquessin les
vendes.

CONTRADICCIONS
En aquest context, explica
Epstein, la indústria del llibre
es troba limitada per unes
condicions estructurals plenes
de contradiccions. La intro-
ducció de les noves tecnologies
en el món editorial posarà fi,
assenyala, a aquest atzucac. En
aquest sentit, comenta el fra-
càs d’intents com Ama-
zon.com, que no disposen de
prou marge per cobrir el cost
de l’embalatge i la tramesa del
llibre per més que el negoci
creixi. Internet, però, possibili-
ta també la publicació i distri-
bució d’originals en forma di-
gital que no requereix cap
mena d’inversió dels editors
pel que fa a la producció, l’es-
toc, l’emmagatzematge i molts
altres costos que comporta l’e-
dició de llibres convencional.
Aquests nous llibres fabricats
d’un en un seran impresos i
enquadernats segons les co-
mandes i, per tant, el seu cost
per als lectors serà més baix
que el llibre tradicional. Es
configurarà així un mercat al-
tament descentralitzat capaç
d’oferir als consumidors des de
qualsevol punt la possibilitat
d’escollir a un bon preu entre
un nombre il·limitat de llibres.
Un nou mercat en què les pà-
gines web més prestigioses,
com les bones llibreries, atrau-
ran els lectors que busquen una
certa qualitat. D’aquesta mane-
ra, finalitza explicant Jason
Epstein, l’edició de llibres po-
dria tornar a ser una indústria
artesanal en què la creativitat
seria el màxim actiu.
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L
a comèdia acostuma a
nodrir-se de la vida
quotidiana i a imitar
herois imperfectes de
tan humans que sem-

blen. Capgira, amenaça o flir-
teja amb l’ordre establert. Ben
mirat, per molt transgressora i
corrosiva que es presenti, ten-
deix a l’equilibri i a la subli-
mació. Tota idea revulsiva ha de
circumscriure’s a un final feliç,
sovint tenyit d’una confiança
immensa en l’espècie humana.
Tot és, en definitiva, de per
riure. Des d’Aristòfanes fins
avui, la comèdia procura al
lector/espectador una mena
d’analgesi emocional, apta per
suportar el dolor de (con)viure

en una societat basada en nor-
mes i valors injustos i ridículs.

Una mostra significativa del
gènere l’ofereix Comèdies, de
Francesc Vernet, que aplega
tretze fragments de peces cò-
miques d’autors de tots els
temps. Ordenada segons un
criteri cronològic, aquesta an-
tologia permet de fer un tast
ben saborós de la temàtica, els
subgèneres i els recursos esti-
lístics més representatius de la
comèdia. Així, s’enceta amb
dues divertidíssimes escenes
del teatre clàssic antic: Lisístrata,
d’Aristòfanes, i El soldat fanfarró,
de Plaute. Continua amb tres
obres d’autors canònics: El som-
ni d’una nit d’estiu, de Shakespe-
are, L’avar, de Molière, i Miran-
dolina, de Goldoni. I, ja del tea-
tre del segle XIX, inclou El més
feliç dels tres, de Labiche, i La im-
portància de ser Frank, de Wilde.

La resta d’escenes de Comèdies

pertany a autors del teatre ca-
talà contemporani. Obre aquest
bloc L’auca del senyor Esteve, la
coneguda peça de “vetes i fils”
en què Rusiñol retrata la me-
socràcia del país. El retaule del
flautista, de J. Teixidor, i La Pau
(retorna a Atenes), de R. Sirera,
dues obres estrenades el 1970,
es valen d’un passat llunyà per
vehicular, en clau parabòlica,
una crítica d’abast ideològic.
Finalment, les generacions més
joves hi són representades per
tres textos de factura molt va-
riada, estrenats durant la dèca-
da dels noranta: Ai... homes!, de S.
Belbel, sobre el gènere masculí;
Kràmpack, de J. Sànchez, sobre
els joves urbanites, i Dakota, de
J. Galceran, sobre els deliris
d’un marit gelós.

En un camp tan erm, la pu-
blicació d’un recull d’aquestes
característiques amplia el ma-
terial disponible per a la didàc-

tica teatral. De fet, Vernet és
també l’autor de les antologies
Monòlegs i diàlegs (1993) i Duets
(1998), i coautor del manual
Drama (1996). Comèdies s’inscriu
en un mateix propòsit didàctic
d’apropar el teatre als lectors
joves. Concebut en aquest sen-
tit, s’acompanya d’un petit da-
vantal per a cada peça en què
s’anoten quatre dades mínimes
sobre el seu autor o el contin-
gut. A la fi del volum, també
s’hi consignen unes propostes
de treball per aprofundir en la
interpretació dels textos esco-
llits, valorar-ne l’extraordinària
riquesa literària, suggerir-ne
una representació o convidar a
la creació teatral.

UN CONJUNT MASSA SUCCINT
En conjunt, l’aparat didàctic de
Comèdies és massa succint. So-
bretot, si considerem que vol
ser una eina de treball i que
estableix un precedent. L’anto-
logia seria encara molt més útil
si anés escortada per unes
glosses i unes activitats més
elaborades i variades que, al-
menys, donessin més joc per a
l’ús polivalent del material. Ara
bé, la tria pot enllepolir el lec-

tor més rebel perquè cerqui
l’obra per (re)llegir-se-la sence-
ra. Tot sigui per assaborir, amb
el somriure a l’ànima, el plaer
d’un bon text teatral. D’altra
banda, l’edició d’El misantrop i
Tartuf posa a l’abast de les but-
xaques la versió/creació de Joan
Oliver de dues de les comèdies
més brillants de Molière. Totes
dues se centren en arquetipus
que, com l’Harpagon de L’avar,
trenquen la dinàmica social i
dificulten el seu reequilibri in-
tern. A El misantrop, Alcestes és
incapaç de flexibilitzar ni un
pam una moral impertèrrita. I
no té cap altre remei que fugir
d’una societat que cultiva la
maledicència, la intriga i la fal-
sedat com a mitjà de supervi-
vència pública. A Tartuf, en
canvi, el protagonista homò-
nim encarna el prototipus de
l’impostor que disfressa la seva
ambició desmesurada d’una
devoció religiosa aparentment
immaculada. A la primera, la
misantropia esdevé una opció
impossible i, a la segona, la
impostura fa perillar l’estabili-
tat de béns i herències. La sàtira
molieresca no dinamita el fons,
sinó que apunta als excessos.


