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Entrevista a Ernest Folch (director d’Ara Llibres):
«No estic segur que en català tingui sentit fer un gran grup editorial»

-En un moment en què els grups editori-
als no paren de fer i refer números i d’ex-
plicar que el sector està en crisi, vostè s’atre-
veix a crear un segell nou, petit i original.
¿Quin és l’origen d’Ara Llibres?

-Ara Llibres és el resultat d’una aspiració
molt comuna entre els editors, però cada
vegada menys habitual: treballar per un
mateix i fer les coses a la teva manera.
Portava anys editant llibres, però sabia que
no ho faria d’una manera plena fins que no
treballés en una empresa que, en part, po-
gués ser meva i, sobretot, pogués ser pen-
sada des del primer dia amb idees pròpi-
es. Vaig tenir molta sort de trobar dos so-
cis, Critèria (una empresa de serveis edito-
rials) i Gramagraf (una impremta), sense els
quals el projecte hauria estat impossible.

-¿Com definiria el projecte d’Ara Llibres?
-La idea d’un segell com el d’Ara Llibres

va sorgir després de constatar dues tendèn-
cies en el mercat editorial català actual. En
primer lloc, que cada vegada hi havia
menys editorials independents.
En segon lloc, que pràctica-
ment no existien els segells
especialitzats. La primera cons-
tatació és molt òbvia. Se’n
parla sovint i s’ha analitzat,
però ningú s’atrevia a prendre
la iniciativa fora dels grans
grups editorials. S’havia arri-
bat a un punt que tots els se-
gells nous, les noves col·-
leccions i les iniciatives innova-
dores, naixien dins els grans
grups. Penso que una editori-
al que ni tan sols en els inicis
és independent neix una mica
morta, per molt vàlid que sigui
l’editor en qüestió. Un segell
editorial ha de ser, almenys al

principi, un segell lliure, que vol dir lliure de
pensament però també alliberat de la buro-
cràcia. Ha de ser àgil, ràpid i ha de tenir
cintura. Ser independent, doncs, no és cap
tòpic ni cap falsa reivindicació: és una ne-
cessitat per sobreviure. La segona constata-
ció parteix del fet que les últimes grans edi-
torials catalanes que s’han creat i han so-
breviscut (i sobreviure publicant en català
ja sol ser un símptoma que les coses s’han
fet raonablement bé) han partit d’un model
molt semblant: obrir-se a tots els generes
(provant amb la novel·la, l’assaig, la poe-
sia, el teatre...), anar ampliant el catàleg, i
en principi, no limitar mai el nombre i gè-
nere de les col·leccions. Algunes editorials
petites o mitjanes han arribat a tenir quin-
ze o vint col·leccions. Però aquestes dues
constatacions tècniques són només això:
anàlisis fredes d’un mercat a partir d’una
experiència prèvia. Els factors realment
decisius són els subjectius: les ganes de fer
un projecte pel meu compte, de posar en

pràctica idees que mai havia tingut oportu-
nitat de dur a terme, i la il·lusió de fer d’edi-
tor d’una manera totalment nova. Sense
aquesta il·lusió, la resta de càlculs i teories
no servirien de res. En aquest context, vaig
pensar que ara calia fer un projecte radi-
calment diferent. Un segell especialitzat, que
des del primer dia expliqués què faria i què
no: Ara Llibres es dedicaria exclusivament
a la no-ficció en català i, d’entrada, tindria
només dues col·leccions: la «Sèrie A» (llibre
d’assaig) i la «Sèrie B» (llibre pràctic). Crec
que l’especialització va ajudar a fer el pro-
jecte més interessant i més digerible pels lli-
breters, la distribuïdora i, sobretot, els lec-
tors, cansats de tanta producció editorial.

-Podem veure que es tracta d’un projecte
innovador, seriós i disposat a afrontar amb
imaginació els reptes de l’edició actual. ¿En
la definició del projecte s’incloïa ja la vo-
luntat de crear una nova relació autor-edi-
tor?

-D’alguna manera, sí. En la definició
d’Ara Llibres hi havia la il·lusió
d’intentar fer coses noves (per-
què tenia, i tinc, la convicció
que encara hi ha marge per
crear moltes coses noves en
l’edició en general i en l’edi-
ció en català en particular). I
per a mi el més urgent era in-
corporar alguna innovació en
la relació tradicional autor-edi-
tor. Hi havia massa rutines i,
el que és pitjor, massa descon-
fiança. Aquesta dinàmica
s’havia de trencar, i una de les
maneres que se’m va acudir
per fer-ho és oferir a l’autor
una nova mena de contracte,
en què l’editor comparteix
amb ell els beneficis. Més en-

Fa sis mesos que l’editorial Ara Llibres va néixer a Barcelona i, en aquest temps, ha
publicat una dotzena de títols que han aconseguit fer-se un lloc a les llistes de vendes
de la ciutat. Ernest Folch és l’editor d’aquest segell petit, seriós i de vocació indepen-
dent que, enmig del que molts consideren un moment de crisi editorial, ha demostrat
que en el món dels llibres no només es pot innovar sinó que hi ha molts lectors que
estan esperant que algú s’atreveixi a fer-ho. Caràcters li agraeix que hagi trobat temps
per respondre a les nostres preguntes i per compartir amb nosaltres les seves reflexions,
fruit d’una intensa experiència d’editor a segells com Empúries o La Magrana.
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llà d’un avançament sobre un royalty
(aquest és el contracte base que ha regit
l’edició europea els últims trenta anys), es
podia oferir una contraprestació simbòlica,
com és repartir-se els beneficis de l’obra. Dic
que és més simbòlica que econòmica, per-
què no enganyo ningú: estem parlant del
mercat en català, on les vendes són petites,
i per tant ja partim de la base que ningú es
farà ric, tampoc l’editor. Però l’important
d’aquest tracte és que l’autor pot començar
a sentir que hi ha una relació d’igual a
igual, que els seus esforços es poden veure
degudament recompensats.

-¿Com van respondre i responen els au-
tors? ¿I la resta d’editors?

-Els autors han respost bé, però no he
pretès mai que aquest sigui el factor deci-
siu per convèncer-los de venir a Ara Llibres.
És un factor més, i prou, i alguns han prefe-
rit fins i tot adoptar el sistema tradicional de
contractació, perquè ja el coneixien i per-
què ja els hi estava bé. Penso que hi ha
altres factors que han estat més determinants
perquè els autors confiessin en el projecte:
la confiança professional, la relació perso-
nal, el tracte diferenciat, que tinguin la sen-
sació que el seu llibre és per a l’editorial una
cosa important... tot de detalls que els grans
grups han tendit a descuidar però que són
decisius a l’hora de consolidar una editori-
al. Perquè una editorial, a més dels treba-
lladors, la formen bàsicament els autors.
Això, que és una obvietat, a més d’un edi-
tor li ha passat per alt. Pel que fa a la reac-
ció dels altres editors, no tinc la sensació
d’haver creat cap controvèrsia. He rebut
algun comentari d’algun col·lega, però això
és tot. Si es treballa amb honestedat, tothom
pot fer el que vulgui i prendre els riscos que
cregui convenients.

-Narcís Comadira, Rosa Regàs, Joan Bar-

ril... Sembla que la col·lecció «Sèrie A» té
una gran acceptació tant pel que fa a la
crítica com al públic lector. ¿Quina creu que
és la causa d’aquest èxit?

-És veritat que la «Sèrie A» ha tingut una
gran acceptació. Les xifres de vendes són
realment bones i no tinc per què amagar-
ho. Al meu parer, l’èxit de la «Sèrie A» rau
en què cada llibre és en certa manera una
novetat en la trajectòria de l’autor, és un
descobriment. Per un món millor és el pri-
mer llibre de Rosa Regàs en català: no és
una novel·la en castellà (que és el que es-
perarien els lectors) sinó un text de denún-
cia en català. L’ànima dels poetes no       és
l’últim llibre de poesia de Narcís Comadira,
sinó un assaig sobre poesia. I Bons propò-
sits és realment un llibre original: està escrit
a quatre mans, recull aforismes (gènere ben
poc habitual entre els autors catalans) i en

cap cas respon a l’esquema de «l’última
novel·la de». En tots aquests títols hi ha sem-
pre la intenció de fer alguna cosa nova. Em
sembla que la gent està cansada de les ru-
tines, i l’acceptació de la «Sèrie A» és una
prova que sempre hi ha marge per provar
coses diferents.

-En la definició del projecte, vostè expo-
sa quins gèneres abraçarà l’editorial i quins
no. ¿Per què es va decidir per l’assaig i el
llibre pràctic i va deixar de banda la ficció?
¿Té alguna cosa a veure amb el panorama
editorial actual?

-Em sembla que l’assaig i el llibre pràctic
són les dues grans puntes d’aquest camp
tant ampli que és la no-ficció, en el qual
s’emmarca el projecte d’Ara Llibres. Penso
que, en català, la no-ficció ofereix molt més
marge per innovar que la ficció. D’altra
banda, hi havia una intenció de fugir de la
ficció, d’aquest avorriment horrible que és
anar publicant rutinàriament l’última novel·-
la o l’últim llibre de contes de tal o qual au-
tor. Això no vol dir que no m’encanti la fic-
ció: m’he passat anys editant novel·les i
contes, i m’ho he passat molt bé. Però, al
meu parer, en la ficció, només hi ha una
gran motivació: jugar-se-la amb un autor
desconegut, creure-hi i aconseguir que la
gent el descobreixi. Però, fora d’això, l’edi-
tor hi té cada vegada menys cosa a dir, i el
mercat és cada vegada més competitiu i,
sobretot, menys imaginatiu. Per contra, la
no-ficció permet més intervenció de l’editor,
més possibilitat de treballar llibres d’encàr-
rec i d’introduir idees noves.

-Pel que fa a la poesia en català, ¿creu
que acabarà tenint un espai dins d’Ara Lli-
bres?

-És la primera vegada que em plantegen
aquesta pregunta, i em sabria molt greu
respondre amb una negació. La poesia
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El
desert

m’agrada molt i procuro seguir-la molt a
prop, sobretot la catalana. Com a editor, no
em puc plantejar treballar amb poesia a curt
termini, però m’agradaria provar-ho més
endavant. Això sí, m’agradaria poder edi-
tar poesia introduint també alguns canvis.
És un repte a llarg termini, deixem-ho així.

-El tipus d’editorial que vostè dirigeix no
és dels més convencionals: ¿com definiria
l’ofici d’editor en genèric? ¿Com ha viscut
vostè l’ofici a les diverses editorials, grans i
mitjanes, on ha treballat?

-No és fàcil respondre aquesta pregunta.
No sé si el terme editor vol dir ara alguna
cosa, així, en genèric. Tampoc sé si hi ha o
si ha existit mai un arquetip universal d’edi-
tor. Encara menys crec en les vocacions, i
sempre penso que sense anar més lluny jo
hauria pogut fer una cosa totalment diferent.
El cert és que he acabat fent d’editor mig
per casualitat. I definir la professió no és
fàcil: ¿què té a veure actualment un editor
que treballa en una macroestructura de cen-
tenars de persones amb un editor propieta-
ri d’un segell minúscul? Tots dos reben el
mateix nom perquè aparentment fan la
mateixa feina, però tenen ben poca cosa a
veure. Els seus graus d’autonomia són total-
ment diferents, com també ho són la respon-
sabilitat que tenen sobre les seves decisions,
i no estic segur que visquin el mateix grau
de patiment i d’il·lusió, per raons òbvies. Ho
dic per pròpia experiència, perquè jo tam-
bé he treballat a grans grups, i fins i tot hi
he arribat a treballar molt a gust, malgrat
les dificultats. Per tant, com que m’és molt
difícil generalitzar, l’única cosa que et puc
explicar és què representa per mi ser edi-
tor: a curt termini, em serveix per estar en
contacte amb una part inevitable de la meva
vida, els llibres, i és una activitat que m’aju-
da a ser feliç. A llarg termini, m’agradaria
que em servís per transformar una mica el
món, per fer-lo millor, que, al cap i a la fi,
hauria de ser l’aspiració última de qualse-
vol professió. Però això ja és demanar molt.

-La polèmica decisió d’Alfaguara de con-
tractar els drets de l’última novel·la del pre-
mi Nobel Imre Kertész, «robant-li» l’autor a
una editorial petita com és El Acantilado,
ens demostra que en el món editorial l’equi-
libri entre l’aspecte econòmic i el literari és
molt precari. ¿Com es viu aquest equilibri
des d’una editorial com Ara Llibres?

-Aquest equilibri que menciona ja fa
temps que és precari. Que una gran edito-
rial «robi» un autor a una editorial petita no
és res nou. Ha passat sempre i passarà sem-
pre. Anava a dir desgraciadament, però
prefereixo ser més optimista i dir inevitable-
ment. Els diners ajuden a comprar coses, en
el món de l’edició i en el de les hamburgue-
ses. És la llei del mercat. Això és la consta-
tació, però no vol dir que hi estigui d’acord,

i encara menys que em semblin bé certes
actituds d’alguns editors que es dediquen
a jugar-se diners que no són seus. Però no
m’agrada queixar-me i sempre penso que
si l’autor se’n va un dia per diners, més
endavant tornarà precisament pel contrari:
per l’afecte, per l’atenció, pel tracte, perquè
ha descobert que aquí es cuidava més el seu
llibre. Els que només saben obtenir les co-
ses amb diners, no se’n surten mai a la llar-
ga: el mercat editorial en català n’està ple
d’exemples.

-¿Creu que el sector editorial català està
en crisi econòmica? ¿I creativa?

-Penso que el que realment està en crisi
és un model editorial, el de la superproduc-
ció, el del gran grup editorial. Fa anys que
estan generant una oferta molt superior a
la demanda. ¡Alguns grups estan publicant
200 novetats l’any! Així que suposo que ara
se n’estan pagant les conseqüències. Però
no ens equivoquem. No és un problema del
públic lector. S’està produint un lent creixe-
ment editorial, sostingut i lent, és cert, però
creixement. És el model de producció de
llibres el que ha entrat en crisi.

-¿De manera que és el moment de mirar
enrere i pensar novament en l’editorial pe-
tita?

-Absolutament, sí. Crec que això no hauria
d’haver canviat mai. No estic segur que en
català tingui sentit fer un gran grup editorial.
Si prenem les llistes de vendes com a indica-
dor, veiem que a Barcelona estan copades per
editorials mitjanes, petites i minúscules. Però
si les llistes no semblen un indicador prou fia-
ble, només cal mirar la qualitat dels llibres que
publiquen els uns i els altres.

-¿Quins seran els pròxims títols que edi-
tarà Ara Llibres?

-D’aquí a uns dies, sortirà a la venda el
llibre que compila les excel·lents cròniques
sobre la crisi del Prestige que l’escriptor
gallec Suso de Toro ha anat publicant al
diari La Vanguardia. També estem preparant
un nou llibre del Sebastià Serrano, un as-
saig breu sobre com fer servir la comunica-
ció per convertir-nos en millors persones.
Finalment, preparem un recull de textos crí-
tics de la Teresa Pàmies intitulat Opinió in-
conformista.

-A llarg termini, ¿quins plans de futur té
per a l’editorial?

-L’any 2003 publicarem una vintena de
llibres que penso que ens ajudaran a con-
solidar a poc a poc el segell i a anar cre-
ant un catàleg coherent. Estarem molt atents
als canvis que es produeixin al sector. Ara
Llibres és una editorial molt nova i molt pe-
tita, de manera que ens podem permetre el
luxe de ser tan flexibles com vulguem a l’ho-
ra d’ampliar els camps de treball futurs.

Dolors Gonzàlez

Últimament, només faig que somiar en el
pati de la meva infància: quan dormo, ara
sí que sóc capaç d’empalmar la pilota fins
al sostre del pavelló, com només podien fer
els grans i algun dels meus companys, que
passejaven amb un somriure burleta les di-
mensions de la seva excel·lència.

De totes les misèries que arrossego des de
llavors, només en els somnis i en la poesia puc
alliberar-me’n. En el primer cas, combato el
dolor, la tristesa, la frustració i la impotència
directament amb antònims, sense mitges tintes,
encarnant l’heroi mundà que vaig aprendre de
petit a les pel·lícules dels anys quaranta. Pel
que fa al segon cas, la poesia, no hi combato
res ni m’hi distorsiono, sinó que més aviat m’hi
constato. Als versos que un fa, com als versos
que un llegeix, no se’ls pot enganyar, com un
no es pot enganyar mai a si mateix si no és a
força d’anys i de molts esforços sentimentals.
La poesia té un punt de gloriós masoquisme que
ens clava a la creu que tan honestament cons-
truïm cada dia, és un mirall fumat que ens re-
torna una cara perfecta, definida al detall. Els
sentits de la poesia tenen sentit; l’emoció que
constatem, que descobrim, que rescatem, té
tota la raó.

Per això m’estranyo quan algú ve i em des-
cobreix que la poesia no sóc jo, sinó que són
les coses que parlen a través meu, i que la meva
veu és la portaveu dels homes i, en el millor
dels casos, dels déus. Que sóc un emissari o,
en el millor dels casos, un profeta, que és un
ofici que sempre fa il·lusió. Jo, en la meva ten-
dra innocència, sempre havia cregut que les
coses no parlaven, si més no a la vida real,
que eren allà i prou. Però es veu que no. Des-
prés també m’esgarrifa pensar que algú parla
a través meu, perquè em poso a recordar la
nena de L’exorcista i aquell rostre cicatritzat fent
tombs com una baldufa.

No. La poesia no aspira a ocupar l’inefa-
ble ni ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres
mateixos, perquè això són massa aprioris-
mes. L’inefable és «allò que hom no pot ex-
pressar en paraules» i si s’expressa, doncs,
ja és una altra cosa. I el coneixement... sen-
to que sóc el d’ara mateix, amb tot el meu
passat i les esperances que em permeto, i la
poesia que llegeixo i escric el que fa és fur-
gar-hi i furgar-hi.

No guardem cap racó per descobrir. Som
un gran desert de llum que a cada instant es
transforma.

Txema Martínez Inglés


