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Harry Potter s’estrena en format de butxaca
Els llibres passen
al format econòmic
en català i castellà
ERNEST ALÓS
BARCELONA

El temps passa i, una vegada clausurada la sèrie ara fa dos anys, els llibres de Harry Potter han deixat de
ser supervendes d’efecte immediat per quedar com a clàssics de la li-

teratura infantil i juvenil, de venda
modesta però sempre sostinguda. I,
en conseqüència, acaben de rebre
el tracte editorial que correspon a
aquesta categoria acabada d’estrenar: aquesta setmana, les novel·les
de J. K. Rowling arribaran per primera vegada a les llibreries en format
de butxaca, en català i en castellà.
Tant Empúries/Labutxaca com
Salamandra han posat un preu assequible als dos primers volums: set
euros per Harry Potter i la pedra filoso-

fal i 7,50 per la segona entrega, Harry Potter i la cambra secreta. Però en el
cas de Salamandra, el llançament
inclou una sorpresa: dos petits i fins
ara introbables volums –una guia
d’animals fantàstics de l’univers
creat per Rowling i una història del
quidditch, l’esport màgic que es disputa al damunt d’una escombra–
que l’escriptora va publicar l’any
2001 a benefici d’una ONG infantil i que des d’aleshores no s’havien
tornat a editar a Espanya. «Els seguidors de la sèrie fa temps que ens els
demanaven», explica l’editor de Salamandra Joan Milà.
Salamandra llançarà 50.000
exemplars de cada un d’aquests quatre títols, i Empúries/Labutxca 4.000
dels dos primers de la sèrie: en total,
un desembarcament de 208.000 llibres just abans que arribin les vacances de l’estiu.
El retard en l’aparició de Harry
Potter en butxaca és una mostra que
en aquest mercat Espanya encara és
diferent. Mentre que al Regne Unit la
sèrie ja va tenir la seva versió en butxaca l’any 1997 (les vendes de qualsevol títol es disparen a les llibreri-

Salamandra recupera
dos llibres introbables
de J. K. Rowling,
esgotats des del 2001
es britàniques quan apareix l’edició econòmica d’un llibre), aquí, on
aquest format no suma gaires nous
lectors i deixa en canvi menys beneficis, s’ha hagut d’esperar 13 anys
fins que ha estat publicat.
Segons els editors, nous lectors es
continuen aficionant a la sèrie quan
arriben a l’edat de llegir-la. «El relleu
existeix i és sostingut, que és el lògic
una vegada ha passat el boom. Però
tornar a posar els llibres al damunt
de les taules com una novetat els reactiva», explica Anna Soldevila, editora júnior de Labutxaca. «La vida
natural d’aquests llibres no s’ha acabat: i encara queden dues pel·lícules
que tornaran a reactivar l’atenció
per a Harry Potter. Però llançant una
edició més econòmica podem arribar a altres cercles de lectors, com
el de la lectura recomanada dels collegis», afegeix Milà. H

