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L’editor Ernest Folch té
molt clar que totes les cri-
des d’alerta al perill de mo-
nopoli i uniformització del
mercat que va provocar la
concentració editorial del
Grup 62, a mitjans del
2006, no s’han pogut de-
mostrar en la pràctica. “El
que ha fet el grup es caniba-
litzar-se a si mateix i això
ha afavorit la resta d’edito-
rials”, explica Folch. Se-
gons l’editor i propietari
d’Ara Llibres, mai no hi ha-
via hagut tanta diversitat
editorial ni tantes edito-
rials petites amb presència
als mitjans de comunica-
ció. L’editor creu que el

Grup 62 està actuant
“amb humilitat i respecte”
i que, a diferència del que
alguns pronosticaven, “no
ha aixafat a ningú” ni ha
suposat un element nega-
tiu al panorama editorial.
Ara bé, creu que cal seguir
vigilant per tal que no es
produeixin monopolis als
premis literaris o als punts
de venda.

Enric Viladot, editor de
Viena, expressa una visió
diferent de la creació del
gegant editorial: “Em fa
una certa pena que el pano-
rama literari català hagi
quedat en mans de Plane-
ta”. Segons Viladot, Enci-
clopèdia Catalana no

s’hauria d’haver integrat
mai en aquest grup i no-
més ho va fer a demanda
de la Generalitat per fer de
contrapès polític. L’editor
de Viena és de l’opinió
que, a la llarga, “tot s’ho
quedarà Planeta”.

Lluís Pagès considera
negatiu el procés de desi-
deologització que molts
van voler veure en aquesta
fusió: “Potser abans hi ha-
via una editorial més mar-
cadament catalanista i ara
això ha quedat esborrat en
un grup que sembla que
vol anar a fer negoci i no
s’està de punyetes”, re-
flexiona l’editor de Pagès.
El també president de l’As-

sociació d’Editors explica
que els petits editors, a més
de voler fer negoci, pensen
que “serveixen al país”.

Per Oriol Ponsatí-Mur-
là, el fet que les empreses
que integren el Grup 62 pu-
guin tenir vinculacions
amb mitjans ideològica-
ment tan diferents com
l’Avui o La Razón demos-
tra que són els criteris
econòmics els que mar-
quen la pauta. “Si veuen
que poden guanyar diners
venent llibres en català,
s’hi fiquen, i això ha de ser
una bona notícia”, con-
clou l’editor gironí. El ma-
teix parer expressa Ernest
Folch, que remarca que la

relació del lector amb la
llengua catalana “ja no és
ideològica, militant, fins i
tot desesperada, sinó molt
natural”. És un procés que
prové de la maduresa del
mercat, però en cap cas
atribuïble, segons Folch, a
l’aparició del Grup 62.
L’editor va més enllà i asse-
gura: “els lectors en català
viuen el millor moment en
tota la seva història”. El
gran nombre de traduc-
cions, la competència amb
el castellà, l’aparició de no-
ves editorials i el creixe-
ment del mercat (sobretot
dels grans èxits) són fac-
tors positius que cal tenir
molt en compte.

Una ‘canibalització’ que obre la gana

� Els petits són els arriscats? Al-
gunes editorials petites i mitja-
nes defensen que com que no
estan obligades a rendir
comptes i oferir resultats econò-
mics immediats, es poden perme-
tre córrer més riscos i treure lli-
bres amb unes expectatives de
vendes a més llarg termini.

Enric Viladot, de Viena Edi-
cions, és dels que pensa que els
llibres de risc queden pels edi-
tors independents. Aquesta sòli-
da editorial, que publica llibres
de temes molt variats, ha tret
recentment al mercat la seva pri-
mera col·lecció literària —El
cercle de Viena— en detectar
que hi havia un buit en la traduc-
ció de clàssics moderns que no

cobrien les grans editorials li-
teràries.

Amb la nova col·lecció l’edi-
torial busca també obtenir un
cert pedigrí. “Sembla que si no
tens una col·lecció de literatura
no estàs al mercat literari i els
suplements dels diaris no et fan
cas. Nosaltres havíem tret 115
títols de poesia i no estàvem al
panorama literari”, explica.

Viladot, que dirigeix l’edito-
rial al costat d’Isabel Monsó, es-
tà convençut que les editorials
petites i mitjanes poden cuidar
més el producte i mimar més
l’autor. “És com la diferència
que hi ha entre uns grans magat-
zems i una botiga de barri”,
exemplifica.

Aquesta editorial intenta
crear un vincle de confiança i
amistat amb els seus autors, per
evitar que, en cas de tenir un
gran èxit, una editorial més gros-
sa es pugui endur el seu escrip-
tor. L’editor Lluís Pagès explica
que la fuga de talents cap a edi-
torials més grans resulta gairebé
inevitable i que a ells els ha pas-
sat més d’un cop. Hi ha forces

editorials que inclouen en els
contractes una clàusula on els
seus autors es comprometen a
oferir a la mateixa editorial la
propera obra.

Això els assegura que la inver-
sió per fer conèixer un nou au-
tor no caurà després a mans
d’un altre. Aquesta estratègia,
però, sembla més pròpia de

grans editorials que de petits
franctiradors de l’edició.

� L’especialització. Una altra
de les vies que té una editorial
petita per treure el cap en el mer-
cat català és l’especialització. És
el cas de Fragmenta, una edito-
rial dedicada als “llibres de reli-
gió no religiosos” que porten Ig-

nasi Moreta i la seva esposa des
del seu domicili particular. Ells
mateixos corregeixen, maqueten
i dissenyen portades.

La repercussió que han tin-
gut a la premsa alguns dels seus
llibres —el darrer, Monges, es va
presentar recentment— i el ni-
vell de vendes els fa ser molt
optimistes. “Mentre el confessio-

nalisme i el compliment dels ri-
tus religiosos baixa a les nostres
societats, hi ha un creixent in-
terès per les religions com a feno-
men”, explica Moreta.

Els llibres de Fragmenta, pul-
crament editats, volen evitar cau-
re en dos extrems perillosos de
les obres al voltant del fet reli-
giós: rebutgen l’acostament al

magisteri de l’autoritat eclesiàs-
tica, però també el sensacionalis-
me banalitzador que ha aconse-
guit en els darrers anys un gran
nombre de best-sellers.

Jordi Raventós, d’Adesiara,
és dels que opina que la concen-
tració editorial acabarà benefi-
ciant les petites editorials i que
s’ha de veure el futur amb opti-
misme. Des de la seva feina de
traductor per a editorials impor-
tants, que no pot deixar de mo-
ment, Raventós s’ha adonat que
n’hi ha que “van a toc de pito,
amb l’ull posat al compte de re-
sultats”.

En alguns casos, aquest edi-
tor-corrector també ha sofert
pressions per enllestir les feines
per a grans editorials, alhora que
reconeix que ha vist fer “autènti-
ques bestieses” per tal que una
editorial pugui arribar a temps a
la data d’una subvenció o de l’es-
trena de la pel·lícula en què es
basa en el llibre. “Quan els grans
grups volen reduir costos, el pri-
mer que rep és el corrector”, la-
menta Raventós amb la raó que
dóna l’experiència.

Les engrunes del pastís editorial

“És com la diferència que hi ha entre uns
grans magatzems i una botiga de barri”,
diu l’editor Enric Viladot sobre la
comparació entre grans i petits segells

A la pàgina anterior, els editors de
Viena Isabel Monsó i Enric Viladot;
a dalt, Josep Alcaraz, Xavier Bou i
Oriol Ponsatí, d’Accent Editorial; i a
la fotografia de la dreta, Inés
Castel-Branco i Ignasi Moreta, del
segell Fragmenta Editorial, amb
alguns dels seus títols publicats
sobre la taula. / MARCEL·LÍ SÀENZ /
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