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EN SÍNTESI

El G-20,
el futur

Marçal
Sintes

De la cimera de Washington
del cap de setmana passat se
n’han analitzat minuciosa-
ment els acords que en van
sortir. A vegades se n’ha
parlat també en termes
simbòlics, però sovint no
s’ha passat del que és més
evident o poc elaborat.
Hem sentit i llegit comen-
taris com per exemple:
“Zapatero només volia la
foto”. Tanmateix, la imatge
de la cimera, d’aquesta ci-
mera, és importat, com em
va fer notar un bon amic,
perquè projecta, fa evi-
dent, que el poder al món
del segle XXI està repartit
de forma diferent de com
ho estava al XX. La Xina,
l’Índia, el Brasil, Mèxic,
Turquia, etcètera, ocupa-
ven el seu lloc a la foto de
família amb absoluta legiti-
mitat. Quan a aquestes re-
unions hi acudeixi Barack
Obama en comptes de
George W. Bush, el canvi
que s’ha produït al món en-
cara resultarà més apa-
rent. El meu amic, amb
una àmplia experiència en
el terreny de l’economia,
insisteix que aquest i no un
altre –“el text final l’hauria
pogut escriure jo, de tan
previsible que és”– és l’ele-
ment rellevant de veritat
de la cimera del G-20. Si
s’han acabat els temps en
què el poder l’encarnaven
homes occidentals i de pell
blanca com la llet, si això ja
forma part de la història
més que del present o del
futur, doncs bé poden ima-
ginar en quin rònec bagul o
en quin prestatge ple de
pols roman aquella època
en què el poder residia a
Europa i era des d’aquí que
es dictava a la resta del
món com havien d’anar les
coses. Des d’aquesta pers-
pectiva, es pot perfecta-
ment observar l’estira-i-ar-
ronsa entre un grapat d’Es-
tats europeus, entre ells
Espanya, per ser presents
a Washington de la manera
que fos com una seqüela,
com un vestigi, com un es-
forç, que va aparentment
en sentit contrari al movi-
ment de la història.
m.sintes@hotmail.com

Arola neix de Gràfiques Arrels. Quin any?
El 1984. Treballàvem dins el món del llibre, de
les revistes, dels catàlegs d’art... Ens movíem
a l’entorn del món cultural de Tarragona i
com a impremta pràcticament dedicàvem un
vuitanta per cent de la producció al món cul-
tural. Associacions, grups i col·lectius diver-
sos venien a editar a la nostra impremta.

Era un pas natural?
Sí, era un pas necessari per crear una editori-
al que cobrís sectors que no tenien sortida.

Quin ha sigut el resum d’aquests deu anys?
L’editorial ha sigut una bogeria apassionant.

I l’interès primordial?
El que més ens ha interessat ha sigut relacio-
nar-nos amb la gent que fa coses.

Com ho han vehiculat?
Hem estat amatents a la gent que tenia idees,
amb la passió amb què ens transmetien coses,
els projectes que volien fer.

La passió és la clau?
Si hi ha passió i hi ha la possibilitat de passar-
la al format de llibre, endavant. Si el llibre fun-
ciona, l’experiència resulta estimulant, inde-
pendentment de resultats econòmics i comer-
cials. És la teoria del que realment ens
interessa.

¿Ser independents en aquest món de fusions i
de concentració és una heroïcitat?
Jo crec que no. Si vols triomfar o fer-te un
fart de vendre llibres com a bestsellers, és
un plantejament diferent. No mirem l’edito-
rial com un negoci. El negoci sempre ha
sigut un fet accidental, secundari. Sé que els
resultats són imprescindibles, però a nosal-
tres no ens interessa tenir els autors que
venen més sinó els autors que més ens agra-
den, els que fan coses que trobem interes-
sants pel que tenen a dir.

Per aquest motiu han prioritzat els llibres de
poesia, de teatre, els clàssics, llibres gràfics...
Nosaltres no som editors com una empresa
editorial sinó com un fet artístic. Ens importa
un rave el que fan els altres. No volíem seguir
un model que ja existia sinó obrir noves vies,
ser exigents fent el que ens donava la gana.

No és un risc?
Potser sí, però, si econòmicament ho podem
mantenir com a empresa, doncs continua-
rem fent-ho.

“L’editorial
hasigutuna
bogeria
apassionant”

Ens explica la fórmula.
Fàcil: disfrutar fent el que fem. I que el llibre
sigui el gran protagonista, tant pel que fa al
contingut com a les arts gràfiques, l’objecte,
la imatge, el paper...

El viatge és més important que la meta?
Sí. Crec que tot això és bastant més important
que vendre més o menys. Quan quedem con-
tents, tenim una satisfacció més gran que quan
el llibre és més rendible i no ens ha agradat tant.

Romàntics?
No, l’empresa va bé, però sincerament us dic
que és més interessant el llibre en si que les xi-
fres, els balanços, la comptabilitat, el despatx,
les comandes i tota la mandanga aquesta.

Una de les característiques d’Arola ha sigut la
qualitat, el disseny, la imatge de marca que han
donat als seus llibres. Són uns rara avis?
Des del primer moment amb el Fèlix ens vam
marcar una línia. Som defensors de les arts
gràfiques versus la indústria gràfica, que és el
que s’està portant últimament.

Per què?
Les arts gràfiques eren un ofici. El
llibre és complex, ha d’estar pro-
porcionat, equilibrat en les foto-
grafies, els espais, els blancs, les
textures... És com tot: la gent es
fixa en la roba i en canvi compra
els llibres com a xurros.

Quin és el propòsit d’Arola?
S’han de fer les coses ben fetes, per-
què, com diuen al nostre gremi,
“malament ja hi queden”. Disfrutem
intentant que les coses surtin bé.

Un objectiu gairebé ideològic.
Crec que, quan disfrutes fent una
cosa, és el millor que pot passar en
aquesta vida [riu].

A més, treballant amb el seu germà
Fèlix.
Sí, és un tàndem que ens ha fet
progressar i aprendre moltes
coses junts.

Com es reparteixen la feina?
Ell està més en la part del disseny,
de la imatge i de la producció, i jo

m’he quedat amb la línia editorial i del que
editem. Són feines complementàries, que no
hem separat en absolut. I ho hem portat fan-
tàstic fins ara.

Vint-i-cinc anys amb el germà quan la majoria
de les famílies normalment es veuen un cop a
l’any.
Sí, però ha anat molt bé, no tinc cap queixa.
Vint-i cinc anys i espero continuar vint-i-cinc
anys més [riu]. Després ja ens ho pensarem,
que Déu n’hi do.

Tenen a l’empresa més Arola?
Sí, dues més, dues nebodes meves.

Una petita estructura familiar?
Sí, diguem-ho així. Així ens ha funcionant i
així ho continuarem fent, si tot va bé.

❝No ens interessa tenir
els autors que venen
més sinó els que més ens
agraden, els que fan
coses que ens interessen
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Amb el seu germà Fèlix, Al-
fred Arola (Tarragona, 1958) va fundar
Arola Editors ara fa deu anys. Durant
aquest temps s’han convertit en un refe-
rent per la publicació de llibres minorita-
ris de poesia, teatre, assaig, clàssics i
il·lustrats ben acurats, amb un disseny
que converteix cada col·lecció en una pe-
tita joia. Els Arola han aconseguit des de
Tarragona descentralitzar el sector de
l’edició i ser un dels màxims exponents de
l’edició independent a Catalunya.

L’entrevista
Alfred Arola Editor DavidCastillo
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