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Els poetes i fundadors d’El Salobre Antoni Xumet i Pere Joan Martorell
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El repte d’aconseguir mercat
En pocs anys

Mallorca està

aconseguint

un mercat

editorial fort

que vol

trencar la

frontera que

delimita

Barcelona

S E B A S T I À B E N N A S A R

F
altaven pocs dies per
al Sant Jordi del 2004.
En el restaurant Ori-
ente, al carrer de la
Concepció de Palma,

al voltant d’una paella cega es-
pecialitat de la casa, els perio-
distes assistien al naixement
d’Ensiola Editorial amb quatre
títols que arribaven al carrer
“moguts per la nostra intenció
de publicar llibres bons”. La
frase pertany a Guillem Fron-
tera, director literari del nou
segell que arrencava amb la
publicació de tots els contes de
Gabriel Janer Manila, la recu-
peració de dues obres poètiques
de Xavier Bru de Sala i Josep
Piera, i publicant el cercat
L’haixix de Baudelaire.

Un parell de mesos enrere,
en el decurs de la Setmana del
Llibre en Català, un altre pro-
jecte editorial es configurava i
prenia nom i cara: Edicions del
Salobre, conduïda per tres poe-
tes, Antoni Xumet, Jaume Mes-
quida i Pere Joan Martorell, que
van iniciar la seva singladura
editorial publicant ni més ni
menys que un dels èxits litera-
ris de la temporada, l’obra po-
ètica completa del malagua-
nyat Miquel Àngel Riera en una
versió duta a terme pel màxim
especialista en la seva obra, el
professor de la Universitat de
les Illes Balears Pere Rosselló
Bover.

El naixement d’aquestes du-
es editorials amb poc temps de
diferència feia pensar que al-
guna cosa estava canviant en el
món de l’edició mallorquina,
que havia vist com el 2003
apareixia Hiperdimensional, i
com dues empreses ja vetera-
nes, El Gall Editor i Documenta
Balear, tenien cada vegada més
presència en els mitjans de fora
de Mallorca i més distribució
arreu del territori. És a dir, feia
pensar que a banda de l’edito-
rial Moll, que fa uns mesos va
celebrar el seu setanta aniver-
sari, i de Lleonard Muntaner,
que du molt de temps inten-
tant conquerir un espai en el
mercat català, altres editorials i
per tant altres projectes co-
mençaven a ser coneguts més
enllà de la realitat insular.

Superar la frontera física de
l’illa ha estat sempre un dels
principals problemes de qual-
sevol de les empreses mallor-
quines, en qualsevol dels seus
camps de producció. Però per a
les empreses culturals, i molt
més si la llengua que fan servir
és el català, la dificultat és ma-
júscula. Sobreviure a l’illa tre-
ballant en català és tota una
gesta. “Al cap i a la fi, tothom
que ens visita acaba coneixent
la sobrassada i l’ensaïmada, i
els hotelers no tenen cap pro-
blema, el que venen és Mallor-
ca, no han de sortir a fora a
exportar res. Els llibres són una
altra història, aconseguir ex-
portar un sol llibre fora de Ma-
llorca, això sí que és una hero-
ïcitat. De fet, fer un llibre a
Mallorca ja és quasi
quasi una heroïci-
tat”, afirmen alguns
llibreters als clients
més fidels dels seus
establiments. I mal-
grat tot, cada vega-
da hi ha més gent
que s’hi dedica, a
aquest negoci, i al-
guns fins i tot arri-
ben a vendre fora.
“El problema que
sempre hem tengut
ha estat el de la dis-
tribució. No és fàcil
per a una editorial
petita poder fer
front a determina-
des despeses, i tam-
poc no és fàcil que
determinades distri-
buïdores apostin
per llibres d’editori-
als com les nostres”, assegura
Antoni González, el director li-
terari d’Hiperdimensional i d’El
Far.

Hiperdimensional és una
editorial petita però que en els
darrers temps ha tret llibres de
la cultura underground tan inte-
ressants com ara la novel·la
Carn de xoric, de Miquel Pou, i Els
alens del verb, el recull d’entre-
vistes amb escriptors fetes per
Pere Antoni Pons i que es van
publicar a la revista Hiperbòlic.

Des d’un despatx en el bell
cor de Palma, a l’avinguda Jau-
me III, Antoni González con-
trola les publicacions d’Hiper-
dimensional, però també té al
cap mil projectes que desenvo-
lupa amb Artífex Cultural i que
freguen la poesia, la música i el
cinema, una de les seves grans
passions. “De totes maneres jo
era un boig dels llibres des de
petit, jo crec que amb això s’hi
neix. Vaig fer feina a una lli-
breria de vell i uns anys després
es va crear El Far, amb la fina-
litat de difondre la cultura de
Mallorca des dels llibres”. Els
volums d’El Far són preciosos,
molt cuidats, gairebé de col·lec-
cionista. “Després, el 2003, va
néixer Hiperdimensional, amb
uns plantejaments molt dife-
rents, unes portades de disseny

molt cuidat, un preu dels lli-
bres al voltant dels 15 euros i
amb la voluntat de fer coses per
a la gent jove, de ser una pla-
taforma perquè aquests autors
puguin publicar”.

Antoni González no es limita
a Mallorca. La distribució dels
seus llibres la fa Palma Distri-
bució, però ell ja ha estat a mig
món gràcies a les ajudes de
l’Institut d’Estudis Baleàrics per
promocionar els seus produc-
tes: Frankfurt, Londres, Bolo-
nya... A més a més, és el vice-
president de l’Associació d’Edi-
tors de les Illes Balears, que
agrupa un total de nou empre-
ses de diferents grandàries i
objectius. “Seria ideal que fós-
sim una sola entitat que agru-
pàs tots els editors, però no pot

ser. La idea seria poder crear
entre tots un fons de distribu-
ció, però això mai és possible,
perquè sempre primen els in-
teressos personals”.

Entre aquests interessos per-
sonals hi ha el suport genèric.
La majoria d’editors asseguren
que els aniria bé que aquesta
subvenció desaparegués, que
les ajudes es canviassin i es do-
nassin a projectes concrets i
interessants i a través d’una
política de compres. També els
agradaria que els ajuntaments
s’implicassin i fessin ells les
publicacions d’estudis locals
que alguns editors fan només
amb la intenció de cobrar la
subvenció del suport genèric i
la de l’Ajuntament en qüestió,
sense cap voluntat de vendre
els textos.

PUBLICAR POCS TÍTOLS
Hiperdimensional, per això, té
una cosa clara: no vol publicar
un gran nombre de títols “per
així poder fer el cas necessari a
aquells que treim al carrer. Hi
estam implicats de forma di-
recta, feim les presentacions
que facin falta a Mallorca,
anam a Barcelona, emprenyam
el distribuïdor. En una paraula,
estam a damunt del llibre, i ai-
xò, si en fas molts, no ho pots

controlar. Gràcies a aquesta
política ja tenim alguns títols
esgotats, perquè som els pri-
mers interessats que es venguin
i ens en cuidam”.

Un dels extrems contraris a
aquesta política de la publica-
ció escassa és el que ens trobam
amb Documenta Balear. Fun-
dada l’any 1991, ha publicat
més de 200 títols amb autors de
tot el territori de parla lingüís-
tica i amb una tirada clara cap
a l’assaig, en concret cap a l’as-
saig històric. El primer volum
que va veure la llum en la col-
lecció va ser La resistència anti-
franquista a Mallorca (1939-1948),
de David Ginard, que compta
amb un pròleg de Josep Massot
i Muntaner, dos representants
de dues generacions d’historia-

dors de Mallorca que tenen en
la Guerra Civil Espanyola i en
els anys del franquisme un dels
seus principals objectes d’estu-
di i investigació. Tant és així
que un dels llibres més esperats
a Mallorca en els darrers dies ha
estat Vint dies de Guerra, de To-
meu Ferrer, una crònica basada
en testimonis orals dels fets
ocorreguts a la costa de Llevant
de Mallorca arran del desem-
barcament comandat pel capi-
tà Alberto Bayo l’agost del 1936.

Una de les col·leccions més
exitoses són els Quaderns d’His-
tòria Contemporània de les Balears,
monografies d’introducció a
temes relacionats amb la histò-
ria més recent de les Illes,
mentre que s’ha fet una con-
tribució clau per entendre la
Guerra Civil a Mallorca i que
frega els estudis locals: la col-
lecció La Guerra Civil a Mallorca,
poble a poble, monografies que
a més de la guerra inclouen
també des de la dictadura de
Primo de Rivera fins al final de
la Segona República.

Documenta Balear també es-
tà en un despatx del centre de
Palma, en el carrer de la Im-
premta, que diuen els entesos
que és un dels tres més curts de
tota la ciutat. Fins aquí arriben
nombrosos originals atrets per

una editorial que compta amb
l’Arc de Berà com a distribuïdor
a Barcelona, Sendra-Marco per
al País Valencià i Breogán per a
la resta del territori, i que té en
la col·lecció Magatzem Can Toni el
seu principal estendard de la
literatura de creació en català,
en la qual han publicat autors
com ara Jean Serra, Montserrat
Manent, Lluís Massanet i Josep
Lorman, a més de molts de
mallorquins. Documenta no es
limita a la literatura produïda
en el nostre territori, sinó que
gràcies a la col·lecció Varoic, de
traduccions, i dirigida per Hi-
lari de Cara ha introduït títols i
obres com ara les de Flannery
O’Connor (Sang sàvia i altres nar-
racions) i Voltaire (El setge de Bar-
celona), entre d’altres.

LA RECERCA DE LA BELLESA
Traduccions, reedicions, recu-
peracions i llibres de nova fac-
tura, però tots marcats per la
bella imatge final, marquen el
quefer de l’editorial Ensiola,
que té el mateix nom que un
dels fars de l’Illa de Cabrera,
precisament el que dóna al
sud, de cap a la mar immensa,
oberta. Així es podria definir la
feina de l’editorial “que és bà-
sicament la contribució d’uns
empresaris, estranys empresa-
ris mallorquins hauria de dir,
que pensen que aquesta és una
manera de contribuir a fer una
societat més lliure i culta”, se-
gons Guillem Frontera, que es
refereix als propietaris de la
impremta de Muro que són el
principal aval econòmic del
projecte. Ensiola ho ha tengut
molt clar des del primer mo-
ment i ha nascut “amb criteris
professionals i voluntat i acti-
tud d’arribar a tots els Països
Catalans”, diu Frontera, mem-
bre destacat de la Generació
dels 70 i referència inevitable
en el món cultural illenc –no
només literari–. La intenció és
publicar també una dotzena
de títols a l’any i un dels que
estan més orgullosos d’haver
fet és el de Joseph Conrad, Una
avançada del progrés, amb una
traducció i introducció de Mi-
quel Barceló i dibuixos de Ma-
ria Carbonero.

Ensiola té la voluntat de fer
llibres bells, que s’assemblin a
obres d’art i per això la part
artística és tan important, amb
dibuixos originals de Jorge
Pombo per a Les cançons, d’An-
tónio Botto, un altre dels des-
cobriments que ens han fet, i
quadres de Rusiñol per a una
de les edicions més completes
mai fetes de L’illa de la calma,
amb estudis introductoris de
Vinyet Panyella i José María
Pardo.

Amb calma, sense presses i
amb un èxit sobtat ha nascut
El Salobre, amb tres poetes al
capdavant i la llum de Miquel
Àngel Riera com a mestre i
preceptor del qual han esgotat
la primera edició de Poesia
completa.
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Gracià Sànchez, responsable d’El Gall Editor de Pollença

SP

L’editor Antoni González
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En El Salobre el gust pels
llibres també està a l’ordre del
dia i ho demostra aquesta edi-
ció de l’obra del manacorí, que
inicià la col·lecció Les Parques.
Cobertes de tapes dures, fil
blau, anotacions a peu de pàgi-
na, estudi introductori..., tot
per fer una de les millors cartes
de presentació possibles i per-
què molta gent comenci a par-
lar d’aquest projecte essencial-
ment poètic, però que aviat es-
trenarà una col·lecció de narra-
tiva recuperant els contes com-
plets d’Antònia Vicens.

“El motiu principal que và-
rem tenir per decidir publicar
l’obra completa de Riera és l’a-
mistat que ens unia amb ell
perquè es va encarregar de po-
tenciar la gent jove, ho
va fer tot pels poetes
joves, però també te-
nim una gran admira-
ció per la seva obra,
que a tots tres ens va
marcar. Llavors ens và-
rem adonar que alguns
dels seus llibres eren
difícils de trobar i fins i
tot havia deixat prepa-
rat un poemari en cas-
tellà. Així va néixer
aquesta edició”. Qui ai-
xí parla és Antoni Xu-
met, un dels tres socis
de l’empresa i un dels
poetes joves de Mallor-
ca més reconeguts. Els
projectes de futur pas-
sen per “un parell de
traduccions que estam
negociant”, per consolidar la
col·lecció Les Parques, “que serà
destinada a obres completes o
grans antologies poètiques”, la
col·lecció La Rosa Encofrada, des-
tinada als volums poètics indi-
viduals, i la col·lecció de narra-
tiva Argonautes. Un dels princi-
pals mèrits de l’editorial, fins al
moment, a banda de la recu-
peració de la poesia de Riera, és
haver rescatat per a la creació
literària al poeta Bernat Nadal,
que feia molts d’anys que no
treia cap nou treball i que ha
decidit optar per ells per treure
a la llum un volum en què ho-
menatja precisament el crea-
dor d’El pis de la badia. Es tracta
de Memòria fòssil, un text molt
interessant d’un altre dels poe-
tes del planter de la ciutat de
Manacor. El Salobre està distri-
buït per Nord-Est Llibres a Bar-
celona i per Sendra-Marco al
País Valencià.

EL GALL EDITOR
Molt més veterà que els salo-
brians en matèria d’edició és
Gracià Sànchez. Instal·lat en el
poble de Miquel Costa i Llobera,
Pollença, i amb deu anys d’edi-
ció al darrere, Gracià Sànchez
és una de les veus cantants de
l’edició a Mallorca, i no només
perquè estigui al capdavant d’El
Gall Editor. El seu ha estat un
treball molt reconegut i labori-
ós que fa que ara siguin molts
els autors de Mallorca i de fora
que volen publicar-hi. És l’edi-
tor del recentment creat premi
Pollença de novel·la (acaba de
sortir Encara que sents com creix la
nit, de Miquel Àngel Vidal, fla-
mant guanyador de la primera
edició), un dels més ben dotats

(9.000 euros) de Mallorca. I, so-
bretot, Sànchez acaba de publi-
car una obra d’aquelles que fan
història: l’obra poètica comple-
ta de Costa i Llobera, coincidint
amb el 150 aniversari de la seva
mort. Més de mil planes que
han estat preparades curosa-
ment per Gabriel de la Santís-
sima Trinitat Sampol, que aca-
ba de ser escollit com a vice-
president per les Illes de l’Asso-
ciació d’Escriptors en Llengua
Catalana.

“Una de les coses que si que
he de destacar com a caracte-
rística d’El Gall és que nosaltres
som una de les poques editori-
als que compta amb una col-
lecció pròpia de teatre en la
qual duim publicats més de
vint títols”. En Gracià està or-

gullós d’aquesta col-
lecció que des que
existeix ha facilitat
una mica més la fei-
na als dramaturgs de
Mallorca davant la
greu dificultat que hi
ha per poder estre-
nar les obres que es-
criuen. I és que a
Mallorca la tradició
dels escriptors tea-
trals és antiga i
compta amb fites
tan importants com
Pere Capellà, de qui
enguany s’han com-
plert els cinquanta
anys de la seva mort,
creador d’obres tan
importants com ara
El rei Pepet i Sa Pesta.
En el seu catàleg, El
Gall compta amb un
dels més prolífics i veterans
dramaturgs de les Illes, Ale-
xandre Ballester, cas flagrant
d’un autor del qual s’han fet
ben poques estrenes.

De la resta dels gèneres, Sàn-
chez reconeix que hi ha un poc
de tot: “Novel·la, contes, poesia,
assaig, llegendes infantils. De
totes maneres he de reconèixer
que jo public poc assaig, no és
el que més m’interessa, jo pre-
feresc, triar per triar, la ficció,
bé sigui poesia, novel·la i el te-
atre”. Des de Pollença aquesta
editorial fa arribar tot el seu
material a Mallorca a través de
distribucions Moll, mentre que
a Catalunya fa servir Nord-Est
Distribucions i a Catalunya
Sendra-Marco.

Gracià Sànchez ha aconse-
guit sobreviure i consolidar, a
poc a poc, la seva empresa.

“Fins ara publicava majoritàri-
ament autors de les Illes, però
deu ser senyal que ho feim bé
que de cada vegada rebem més
originals de fora de Mallorca. A
nosaltres ja ens està bé, perquè
la nostra vocació és arribar a tot
l’àmbit lingüístic, no tan-
car-nos només a l’illa. Això seria
un error. Jo crec que hem de
combinar la publicació d’au-
tors en català de per tot. Fins
ara hem tengut un problema
molt gran que ha estat el nostre
volum. Som una editorial peti-
ta i no és fàcil arribar per tot,
però si no ho intentam mai no
deixarem de ser petits i això no
pot ser, arriba un moment en
què o creixes o et mors”.

I aquí és on ens tornam a
trobar amb un dels principals

problemes a què s’enfronten els
editors de les Illes, la comparti-
mentació del mercat, un mer-
cat que hauria de ser només un,
natural, de Països Catalans. “No
pot ser que a Barcelona no hi
hagi una presència constant
dels editors de Balears, ni dels
de València, Catalunya Nord, i
fins i tot dels de Lleida i Tarra-
gona. No pot ser que els pres-
tatges de Barcelona estiguin
ocupats de manera molt im-
portant per una allau de llibres
en castellà i que els que es fan
aquí siguin retirats en una set-
mana”, assegura Guillem Fron-
tera.

El professor Damià Pons va
explicar fa molts mesos en una
conferència que “quan vas a
Lisboa, la capital de Portugal,
que és un país que té només
deu milions de persones, a les

llibreries els volums que hi ha
estan escrits en portuguès.
Quan vas a qualsevol llibreria,
especialment de València i de
les Illes Balears, d’un territori
que juntament amb Catalunya
té més habitants que tot Portu-
gal, fins i tot resulta difícil tro-
bar algun llibre en català”.

EL CENTRALISME LINGÜÍSTIC
La recepció dels textos a Cata-
lunya també es troben amb la
peresa i el centralisme lingüís-
tic. Són molts els lectors cata-
lans que no volen ni sentir-ne a
parlar, de fer l’esforç de llegir
amb uns trets dialectals que no
són els seus. Els autors es quei-
xen que les editorials catalanes
no els volen publicar perquè
estan escrits en català de les
Illes, o en català de València. Els
autors, almanco en el cas dels
de Mallorca no volen renunciar
a aquests trets característics
que s’han perllongat al llarg de
generacions i generacions i que
contribueixen a enriquir la
llengua. I és que de vegades el
centre oblida que sense la peri-
fèria no podria existir. I que tots
escrivim i empram una matei-
xa llengua molt rica amb les
seves variants ortogràfiques ac-
ceptades i admeses. Fins que no
es faci pedagogia sobre aquesta
qüestió (a tots els nivells, curi-
osament moltes vegades la pe-
resa lingüística ve donada fins i
tot per professors universitaris,
que critiquen els usos verbals
als seus alumnes) moltes edito-
rials mallorquines –i d’arreu
del territori no barceloní– ho
tendran magre per fer-se un
lloc en els prestatges de Barce-
lona. Els perjudicats són els
lectors, que es perden algunes
obres extraordinàries que fan
aquestes editorials, petites, llu-
nyanes, perifèriques.

Però la culpa no és només del
mercat, la culpa, moltes vega-
des, també és de les editorials,
que han de fer el possible per
ser com més professionals mi-
llor i fer productes que interes-
sin els lectors de tot arreu. “No
ens podem quedar en els estu-
dis locals, no dic que s’hagin de
deixar de fer, però és important
que es facin obres universals,
que arribin a tothom. Si aquí
llegim novel·les ambientades en
un suburbi de l’Índia, perquè
allà no poden llegir llibres am-
bientats a Mallorca?”, s’interro-
ga l’escriptor Baltasar Porcel. I
es dóna la resposta: “La clau és
fer llibres que parlin des de
Mallorca sobre qüestions que
afecten tot el món”. I després hi
ha la promoció, la professiona-
litat, el tracte amb la premsa,
allò que tan bé cuiden moltes
editorials catalanes i que les
mallorquines no n’hi donen
tanta. Vendre el producte, en
definitiva. Amb més de 7.000
títols publicats en català cada
any, com es pot convèncer els
lectors que el de la teva edito-
rial és un dels que pot com-
prar? És un dels problemes que
han de resoldre tots els editors.
Ara, els que publiquen a Ma-
llorca, lluiten per un lloc en els
aparadors de les botigues de
fora de l’illa per poder competir
en igualtat de condicions. Tot
un repte.

L ’ A P A R A D O R

Jorge Bucay, Compta amb mi.
Traducció de Judit Mulet. La

Magrana. Barcelona, 2005.

H an passat 20 anys. El
protagonista d’Escolta’m
té gairebé 40 anys. Bu-

cay, metge argentí expert en
malalties mentals, ens ofereix
una més de les seves proses
dedicades a millorar la con-
ducta humana i a intentar so-
lucionar el problemes emoci-
onals més bàsics.

Jaume Soler i M. Mercè
Conangla, Tu mateix! Relats
d’ecologia emocional. Amat

Editorial. Barcelona, 2005.

D escobrir el nostre destí,
la nostra essència, as-
sumir la responsabilitat

de ser i passar a l’acció són
etapes d’un viatge que podeu
fer acompanyats d’aquest lli-
bre. A través d’aquests contes
els autors volen que reflexio-
nem sobre nosaltres mateixos.

Luis Rojas Marcos, La nostra
felicitat. Traducció de Mònica

Abad. Columna.

Barcelona, 2005.

D es de l’origen de la hu-
manitat s’ha buscat
sense descans satisfer el

concepte de felicitat. El psi-
quiatra Rojas Marcos analitza
els diversos significats que
donem a la felicitat i com
l’expressem a través del cos i
de l’esperit.
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