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El llibre ‘pop-up’ es consolida
en el mercat editorial espanyol

ANNA ABELLA

BARCELONA

C
uriosament, Ramon Llull 
figura com el primer en 
la història dels llibres pop-
up que va utilitzar la me-

cànica mòbil per explicar les seves 
teories teològiques al seu Ars Mag-
na, el 1306. Des d’aleshores els cone-
guts com a enginyers del paper han 
convertit en art la seva capacitat per 
engendrar verdaderes joies de pa-
piroflèxia en tres dimensions que 
es despleguen tan bon punt s’obren 
les pàgines d’aquests llibres objecte. 
Si fa 10 anys, a Espanya, els pop-ups 
pràcticament no existien, l’oferta 
destaca avui per la seva varietat, la 
seva espectacularitat i la seva qua-
litat. Les increïbles figures emer-
gents, solapes, llengüetes i ro-
des animades criden l’atenció 
tant de nens com d’adults, i 
són molt buscades pels 
col·leccionistes.
 O b r e s  d ’ u n s 
quants pio-
ners cata-
lans figu-

Autors catalans 
encapçalen la 
incipient producció 
autòctona del gènere

 ‘El Petit príncep’ 
desplegable es fa amb 
obres de genis com 
Sabuda i Carter

ren entre les últimes novetats, que 
majoritàriament provenen de l’es-
tranger i arriben firmades per ge-
nis que als anys 90 van revitalitzar 
el pop-up, com Robert Sabuda (Peter 
Pan, a Kókinos), David A. Carter (Qua-
drat groc, a Combel) i Matthew Rein-
hart (El libro de la selva, a SM). 
 Un dels títols estrella 
és l’exquisida i delica-
da versió de El Petit prín-
cep, d’Antoine de Saint-
Exupéry, que publica 
Salamandra en català 
i en castellà, i que res-
pecta el text íntegre 
i les aquarel·les ori-

ginals. L’obra 
és idea de 
l ’editor i -

al Gallimard, que la va llançar a 
França a l’octubre, i l’enginyeria de 
paper és fruit de tres anys de treball 
de l’estudi de l’especialista Gérard 
Lo Monaco. 
 Costa trobar un pop-up que a la con-
traportada no indiqui que està fabri-
cat a la Xina, a Malàisia o a Tailàndia. 
«Les aptituds i l’especialització dels 
manipuladors xinesos i no només els 
preus són els responsables que gai-
rebé tots es produeixin allà», afirma 
Santiago Beascoa, editor de Lupita 
Books. El treball artesanal d’acoblar 
el paper encareix la producció, i fer-

ho a l’Àsia resulta més barat. María 
Castillo, editora de SM, puntualit-
za que els seus contractes especifi-

quen que no s’utilitza mà d’obra in-
fantil, i coincideix amb Gloria La-
bèrnia, de Combel, que el procés per 
contractar els llibres, que acostuma 
a basar-se en la coedició, també té a 
veure amb l’economia. Les editori-
als estrangeres ofereixen els projec-
tes a les fires de Frankfurt i Bolonya, 
i pacten la publicació amb molts pa-
ïsos en grans tiratges –en el cas d’El 

Petit príncep, Gallimard n’ha pro-
duït 180.000 exemplars per a 

16 llengües–.

 Totes les fonts del sector consul-
tades confirmen la tendència que 
augmenta l’interès i la demanda 
del públic pels pop-ups. Combel i 
SM, que ja fa entre set i 10 anys que 
editen llibres desplegables, sumen 
nombrosos títols, i molts altres se-
gells infantils ja aposten oberta-
ment per aquests àlbums, no indi-
cats per a menors de tres anys. Entre 
d’altres, Kókinos, Bruño, Montena, 
Beascoa, MacMillan, Serres, Desti-
no, Estrella Polar o Cruïlla, que té 
en el seu catàleg els únics còmics 
en pop-up –Dràcula i Frankenstein, de 
David Hawcock–, els llibres teatre 
Les faules de La Fontaine i Blancaneu (en 
castellà, a SM), o les Enciclopèdies pre-
històriques de Sabuda i Reinhart (en 
castellà, a Montena).

DISSENY LOCAL / Per Combel, el pop-up 
suposa una línia editorial que funci-
ona més bé que el llibre clàssic. Van 
apostar per Carter –Un punt vermell, 
600 punts negres...–, de qui ara publi-
quen Los elementos del Pop-Up, que en-
senya com aprendre a crear-ne. I són 
una de les poques editorials que han 
incentivat la producció espanyola. 
Així, treballen amb la barcelonina 
Patrícia Geis, responsable de la col-
lecció Això és un artista, amb títols com 
Alexander Calder, i, ara, Andy Warhol. 
«Volíem que els nens poguessin veu-

re l’art en 3D», apunta Geis, que reco-
neix que n’ha «après del que arribava 
de fora». També Lluís Farré, un altre 
barceloní, que acaba de treure el seu 
tercer pop-up, L’arca de Noè, il·lustrat 
per Mercè Canals, admet que van co-
mençar a fer-ne arran de la proposta 
de l’editora de Combel Noemí Mer-
cadé: «Vam acceptar el repte, i vam 
assumir la supervisió de tot el pro-
cés, inclòs el treball dels impressors 
tailandesos. L’aprenentatge va ser a 
còpia de veure els treballs que hi ha-
via en el mercat». Conscients que al-
gunes «virgueries» no sabien enca-
ra com fer-les, van fugir de l’especta-
cularitat i van optar per crear llibres 
amb «un equilibri entre enginyeria 
de paper, il·lustració i text». 
 
SAGRADA FAMÍLIA EN 3D / Digna de men-
ció és la labor de Beascoa al capda-
vant de Lupita Books. Desenvolu-
pa i produeix el que ell qualifica de 
llibres «no convencionals» i accep-
ta encàrrecs d’altres editorials. Són 
seus els projectes d’El meu primer cas-
tell de dracs i 13, Rue del Percebe (tots 
dos a Ediciones B). A més, a la seva 
mateixa editorial ha animat l’arqui-
tecta barcelonina Mariví Garrido a 
portar la seva afició per l’enginye-
ria de paper a la impremta amb la 
col·lecció per a adults Obres mestres en 
3D, que compta amb el llibre Gaudí. 
Arquitectura viva que desplega edifi-
cis com la Sagrada Família amb mol-
ta exactitud i meticulositat. «Fa 11 
anys vaig compartir tècniques i em 
vaig deixar aconsellar per Sabuda i 
Reinhart durant una exposició a No-
va York», explica Garrido.
 Si el segle XIX va ser l’edat d’or del 
pop-up, el XXI promet. H

ARQUITECTES DEL PAPER3 El ‘Peter Pan’ del nord-americà Robert Sabuda (esquerra) i ‘El cuadrado amarillo’, de David A. Carter, dos exemples de reconeguts referents del gènere.

VARIETAT 3 El ‘pop-up’ d’‘El Petit príncep’ respecta l’esperit i la poesia de l’obra de Saint-Exupéry. A la dreta, ‘13, Rue del Percebe’, d’Ibáñez, una idea concebuda a Barcelona.


