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El grup62 posa en marxa el nou segell

Labutxaca, amb una vintena de llançaments
simultanis destinats a suplir els estiuejants

de lectura de solvència garantida. Entre els

autors, diversió i diversificació: Paul

Auster, Ian McEwan, Umberto Eco, J.M. Coetzee,

Haruki Murakami o Mercè Rodoreda, per citar-ne

només uns quants. (Text: Joan Vint)

L’arribada de l’estiu dispara
l’edició de llibres de butxaca, amb el propòsit de
captar el lector platgívol, viatgívol o, simplement,
ociós. Tot i que hi havia algunes col·leccions en
català, eren les edicions en castellà les que copa-
ven els estands dels aeroports. El Grup62 vol
trencar aquesta tendència amb la posada en mar-
xa del segell Labutxaca, que proposa títols d’èxit
a un preu assequible comprès entre els 7,50 i els
12 euros. Per fer-ho, compta amb el vast catàleg
dels diferents segells que conformen el grup, com
ara Empúries, Destino, Proa, Columna o Edici-
ons 62.

D’entrada, la col·lecció neix amb una vintena
de títols amb voluntat declarada d’eclecticisme.
Hi ha autors catalans (Isabel-Clara Simó, amb
Dones; el Pa negre d’Emili Teixidor o El quadern
gris de Josep Pla) i internacionals (Paul Auster
amb la Trilogia de Nova York o Paulo Coelho i El
zahir), n’hi ha de vius ( J.D. Salinger, amb El vi-
gilant en el camp de sègol) i de morts (Marguerite
Yourcenar, amb Memòries d’Adrià), i també hi ha
assaig-mediàtic com ara la Història de Catalunya
(modèstia a part), de Toni Soler. L’editora del se-

gell, Eugènia Broggi –que ho és també
d’Empúries–, explica: “Hem volgut fer una col-
lecció de llibres de qualitat, no només en la selec-
ció de títols, sinó també pel que fa a criteris d’edi-
ció. Diem que són llibres de butxaca per a totes
les butxaques, i ho hem fet cuidant molt el pro-
ducte. La nostra competència són els llibres de
butxaca en castellà, que tenen una oferta molt
potent i que, tradicionalment, havien arraconat
les poques col·leccions en català existents”. Per fer
front a la posició dominant del mercat en castellà,
la política de preus ha estat bàsica. El lector català
sovint ha de pagar un petit peatge si vol adquirir
la traducció catalana d’un llibre, que acostuma a
ser més barata que l’equivalent volum castellà.
Labutxaca surt amb l’ànim de trencar aquest tò-
pic i cap dels seus llibres de llançament es ven a
un preu que superi el del seu homòleg en castellà.

El segell també servirà per rescatar títols his-
tòrics de la casa i posar-los al dia, especialment
en aquells casos que la traducció ha quedat ob-
soleta i resulta artificiosa, mal que afecta a bona
part de les traduccions realitzades, febrilment i
amb la millor de les voluntats, a finals dels se-

tanta i principis dels vuitanta. La voluntat de
transversalitat queda palesa també en el fet que
el segell obre les portes a col·laborar amb la resta
d’editorials en català.

Una seixantena de títols previstos al llarg de
l’any permeten bastir un catàleg ambiciós, que
poua en les vastes aigües del fons editorial de la
casa, i que anirà conformant diferents línies i
subcol·leccions.

La campanya de llançament del segell serà
intensa i demostra la voluntat del grup d’acon-
seguir que Labutxaca faci forat al mercat. En pri-
mer lloc, comptarà amb una campanya de
màrqueting ambiciosa en pressupost i planteja-
ment, ja que es visualitzarà a plataformes diver-
ses i originals. I, per reblar-ho, una promoció ir-
resistible: els lectors que adquireixin vuit títols
d’entre els vint amb què l’editorial inicia la seva
singladura rebran un iPod shuffle de regal. En
tot cas, el regal és un bon esquer però el que
compta és la solidesa del segell i, de moment, la
nòmina d’autors escollits per al llançament in-
clou uns quants d’imprescindibles. Ideal, doncs,
per omplir llacunes.

Embutxacant-se
els lectors




