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On va començar?
El meu pare tenia una impremta i, tot just aca-
bada la carrera, el vaig substituir i vaig estar
dotze anys, fins que vam haver de plegar.

A quina ciutat era l’empresa?
Al centre de Cornellà. Mentre va durar anava
fent cursos d’edició i algun postgrau a l’Ate-
neu, però ho feia des de fora perquè no em pen-
sava dedicar a aquesta feina, sinó que volia
saber com era per dins. El meu propòsit era
continuar amb la impremta. No va poder ser.

Què va passar?
Diverses circumstàncies, associades a la deslo-
calització. Els clients grans, de màrqueting i
similars, es van començar a traslladar cap a
l’Orient. Els impressors vam haver de tancar.

Com va sobreviure l’editorial?
Bé, jo havia començat Labreu Edicions des de
dins de la impremta. Imprimia els llibres al ta-
ller. A l’haver de tancar, Labreu s’ha convertit
en una associació sense ànim de lucre, amb
dos companys per aplegar forces.

Va ser traumàtic el tancament?
De bon començament vaig estar molt espanta-
da. Érem un taller amb cinc persones, però la
paperassa era brutal. El tema de l’editorial
també em preocupava força, però vaig buscar
una feina i una solució per al segell.

I del taller que se n’ha fet?
Allà faran pisos, com ha passat amb altres ta-
llers o comerços, que han hagut de tancar o
s’han jubilat els propietaris. Fan pisos a un
preu desorbitat i arriba gent que contrasta
amb la població del centre, menestrals i obrers
de tota la vida.

Una invasió de marcians?
[Riu.] És un canvi arquitectònic i, així mateix,
del perfil de la població. El nostre era un petit
taller, però hi havia casetes petites i boniques,
amb l’hort darrere. Tot se n’ha anat en orris,
gràcies a les immobiliàries. Bé, és el que hi ha.

A què es dedicava l’empresa?
Estàvem especialitzats en l’embalatge de vi-
dres òptics per a multinacionals del sector. Ha-
víem fet màquines, dissenyades per engi-
nyers, especials per a aquestes empreses.

Va deixar de ser rendible?
Li posaré un exemple: si un sobre per ficar les
lents es venia a dos euros, ara et fan les lents
amb els sobres regalats per trenta cèntims. En

“Volemferpocs
llibres,però
bencuidats”

canvi, quan vas a l’òptica cada vegada és més
car. No hi ha qui ho entengui.

Era impossible competir?
No cobríem ni els preus dels materials. El ne-
goci es va deslocalitzar primer al Marroc, des-
prés a Tailàndia i ara em sembla que són a la
Xina. Els proveïdors d’aquí vam morir.

Va haver de començar de nou.
Sí, i em vaig decidir per continuar pel camí del
que havia estat la meva distracció: el món del
llibre. Vaig estar a la llibreria Laie del CCCB, a
la llibreria Kowasa, experiències que m’han
fet molta il·lusió abans d’entrar dins l’equip
de Norma Còmics.

Ha fet tots els paper de l’auca?
Sí, els maqueto, els dissenyo, els corregeixo,
els distribueixo, he estat de llibretera i ara
estic a la part de producció de Norma.

Com veu el món del còmic?
Apassionant, tot i que era el món del llibre
que menys coneixia. El manga i la novel·la
gràfica han revolucionat el sector. N’estic

aprenent. Estem preparant el Saló
del Manga i hi ha un moviment ex-
traordinari.

Un sector en transformació.
Sí, i que l’edició catalana no hauria
de deixar de banda. Caldria intro-
duir-s’hi perquè el que es fa ara són
bàsicament traduccions, però el
còmic propi és una cosa que s’hau-
ria d’investigar i promoure.

Està abandonat?
Es tendeix a fer-ho tot en castellà,
fins i tot els nostres autors. Seria
oportú que tinguéssim una produc-
ció pròpia d’aquest tipus de llibres.
Caldria lluitar en aquest àmbit.

¿I els llibres de poemes no són una
ruïna?
Quan vam fer els estatuts, una de les
premisses era no endeutar-nos.
Vam ficar un primer capital per fer
els tres primers i quan vam recupe-
rar la inversió en vam fer de nous.
Som prudents, mileuristes que no
ens podem permetre grans pèrdues.

Quants títols pensen publicar?
De la col·lecció de poesia en pensem fer tres per
any. Els mantenim vius amb actes de promoció i
organització de recitals. La voluntat és que els
nostres llibres estiguin com a mínim un any
vius a les llibreries. Ens estem autofinançant
amb el que ja hem liquidat amb els sis primers.

Tenen nous projectes?
En el futur immediat volem fer narrativa: hem
signat el contracte per fer traduccions del gran
escriptor rus Serguei Dovlàtov i d’una narrado-
ra de gran talent, Dina Rubina, que no ha estat
traduïda ni al català, ni al castellà. L’assaig
també el volem tocar, sobre els oficis, tant els
que pleguen com els que sorgeixen, per exem-
ple sobre les transformacions de les tecnologi-
es digitals. Pocs llibres, però ben cuidats.

❝Seria oportú que
tinguéssim una
producció pròpia en
llibres de manga i de
novel·la gràfica
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Nascuda el 1972, Ester An-
dorrà es va haver de reinventar després
del tancament de la seva empresa. Llicen-
ciada en filologia catalana, ha passat per
tots els sectors del món del llibre. Actual-
ment treballa a Norma i es editora del se-
gell Labreu Edicions, conjuntament amb
Marc Romera i Miquel Adam. La idea no és
únicament publicar llibres nous sinó in-
tentar promocionar-los d’una manera
adequada perquè exhaureixin les edicions
i puguin estar vius a les llibreries.

L’entrevista
Ester Andorrà Editora independent i exempresària DavidCastillo
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Els tres
petits

Isabel-Clara
Simó

He llegit un llibre dens, llarg
i intel·ligent, del qual és
autor Robert Fisk. Les seves
cròniques a La Vanguardia
durant i després de la
guerra d’Iraq han estat un
aliment insubstituïble per
entendre el món en què
vivim. Ja m’imagino que
els neocons arrufaran el
nas. Es tracta d’un perio-
dista que parla des del
front, que coneix molt bé
la política internacional i
la història contemporà-
nia, que explica què hi veu
i que opina com un ciuta-
dà alhora lliure i solidari.
Per més que arrufin el
nas, la intel·ligència i els
coneixements de Robert
Fisk estan fora de tot
dubte. El llibre a què em
refereixo es titula La gran
guerra por la civilización.
La conquista de Oriente
Próximo i és, dades en
mà, incontestable.

Les seves opinions es-
clar que sí que són contes-
tables, però fan falta conei-
xements i això és més com-
plicat que dir “mira que
guapos que són els nord-
americans de Bush i mira
que en són de malvats els
antiamericans”. Davant de
la catàstrofe de l’atemptat
a les Torres Bessones, que
explica amb un dolor im-
mens, Robert Fisk analitza
la llista d’errors, anteriors i
posteriors, que han comès
les darreres administraci-
ons americanes. La guerra
il·legal contra Iraq ha estat
un malson espantós, i els
qui l’han aplaudida avui ca-
llen. De les dotzenes de
subratllats que tinc al lli-
bre, us en trio un: “Quan
Bush, Blair i el president
espanyol Aznar es van reu-
nir a les Açores el 15 de
març, el simbolisme de la
Segona Guerra Mundial va
arribar al seu límit. Els
Tres Grans –Churchill, Ro-
osevelt i Stalin– es van reu-
nir a Jalta per decidir el
món rere els nazis. Aquest
cop, els Tres Petits es van
reunir en una obscura illa
portuguesa per decidir el
futur del Pròxim Orient”.
No es podia explicar millor.

�Comenta l’article a
www.avui.cat/25396
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