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Enmigd’unpanoramanogenstran-
quil·litzador per al sector, que, en
boca de la Federació de Gremis
d’Editors, xifra que tancarà l’any
2012 amb gairebé un 30%de reces-
sió en el volumde vendes acumulat
en els últims quatre anys, la cons-
tatacióde lesdadesnegativeshatri-
gat unamicamés a arribar, però fi-
nalmentaterratamblamateixa for-
çaqueenelsectordel llibreengene-
ral.Lasituacióposaenperill la salut
del sector literari infantil i juvenil
per diverses causes: la davallada en
la prescripció escolar, la reutilitza-
ció mal entesa del llibre literari, la
restricció editorial en l’edició de
lectures accessibles per al consum
majoritari educatiu i el fre al man-
teniment de les biblioteques esco-
lars,pernoparlar tambédelesbibli-
oteques urbanes.

L’anàlisipuntperpuntestàsobre
la taula dels editors, els escriptors,
els il·lustradors, els distribuïdors,
els educadors, els bibliotecaris i els
llibreters. La voluntat de fomentar
unabibliotecapersonaldesdelspri-
mers anysde lectura i des de l’esco-
la s’ha vist trencada per la
impossibilitatdeforçar
unamicamés lamal-
mesa economia de
les famílies.L’hà-
bit de la reutilit-
zació del llibre
de text ha con-
taminat també
el llibre literari,
malgrat les re-
comanac i ons
institucionals i
professionals en
sentitcontrari.Acon-
seqüència d’aquestes
dues primeres accions, les
editorials han tendit a aparcar o re-
duir les edicions de butxaca desti-
nades a les lectures escolars per
obrir noves línies temàtiques amb
sèries, trilogies, edicions de litera-
tura fantàstica, d’humor, de terror,
de fenòmensparanormals i debest-
sellers d’importació fins a l’esgota-
ment, intentantaixíocuparunespai

2013:
un any de
recessió i
aniversaris

enelconsumpersonalde la llibreria
mitjana ipetita i de les grans super-
fícies, un espai queper a la literatu-
ra infantil i juvenil semprehaestat,
si no marginal, gairebé inexistent.
Finalment, les restriccions institu-
cionalspressupostàriespera lesdo-
tacions bibliotecàries han reduït la
possibilitatdedonarunrespir iuna
empenta a les primeres edicions.

El ganxo de l’etiqueta ‘jove’
Totplegatpodria ferpensarque les
novetats deNadal iReisno sóngai-
res i que l’allauhaafluixat.Unami-
ca sí, però no tant. I aquesta és la
contradicció: lesmàquines editori-
als, com si no veiessin el que està
passant, continuen funcionant a
pistó encès. Si faunsquants anys la
saturació venia motivada per l’ex-
cés en l’àrea del llibre destinat a la
prescripció escolar, ara la satura-
ció es nota en les noves línies des-
tinades al consumdirectede llibre-
ria ambuna constatació evident: la
fusió o confusió de la frontera en-
tre joves i adults fins al punt que

moltes d’aquestes noves lí-
nies hereves del boom del

gènere fantàstics’adre-
cen a una tipologia
de lectors indeter-
minada que, com
passaamblamo-
da, es fa atracti-
va sobretot per
l’etiqueta jove,
un procés cap a
la desaparició
progressiva de
l’anomenada lite-

ratura juvenil per
entrar en una litera-

tura sense etiquetes,
crossover, postadolescent i

eternament jove.

Un any de celebracions
L’any literari2013en l’àmbit infan-
til i juvenil es presenta farcit d’efe-
mèrides. D’una banda, l’Editorial
Joventut commemora el 90è ani-
versari de la seva fundació. El pri-
mer àlbum publicat, dos anys des-

prés, va ser una versió dePeter Pan
iWendy, deJ.M.Barrie, ambuna lí-
niaquevareunir il·lustracionsd’Ar-
thur Rackham, Junceda o Lola An-
glada. D’altra banda, l’editorial La
Galera estarà immersa també l’any
2013 en el 50è aniversari de la seva
primera publicació. Un dels molts
llibrescommemoratiusésEldoma-
dordeparaules, unvolumquerecull
trespoemaris japublicats idosd’in-
èdits del poeta i traductor Miquel
Desclot (Barcelona, 1952), que, po-
satsabuscarcoincidències,hacele-
brat també el seu cinquantenari.

Unaaltraefemèrideésladedicada
a la veteraníssima escriptora Joana
Raspall. L’AjuntamentdeSantFeliu
deLlobregathadeclarat l’AnyJoana
Raspallpercommemorarelcentena-
ridelnaixementde l’escriptoraesta-
blerta des de petita a la població, tot
iquehavianascutaBarcelona(1913).
JoanaRaspallésescriptoraibibliote-
cària. Des demolt jove va tenir una
sensibilitatespecialpelteatrei lapo-
esia adreçats als infants. Per això és
unade lespioneres en totsdos gène-
res en català.

I per fer-ho rodó, l’autor català
viu i en actiu més prolífic, Jordi
Sierra iFabra (Barcelona, 1947), ce-
lebraambunapublicaciómemoria-
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La crisi ha arribat tard, però és igual d’intensa
en el sector del llibre infantil i juvenil que en el
d’adults. La reutilització dels llibres escolars i
literaris i l’aposta editorial per obrir noves
línies són factors d’un canvi estructural
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01. El reciclatge del llibre de text s’ha estès al llibre literari.DAVID BORRAT 02. Jordi Sierra
celebrarà els 40 anys de carrera. EFE 03. Farà 10 anys que Stilton parla en català. ARA

lísticael40èaniversaridededicació
ininterrompuda a l’ofici d’escriure
amb una nòmina de 400 títols pu-
blicats i 10milionsd’exemplarsdis-
tribuïts entre lectors de totes les
edats. Amés, la primera dècada del
segleXXIhaservita l’autorbarcelo-
ní per posar fil a l’agulla a la seva
fundació, destinada a afavorir la li-
teratura entre els més joves no no-
més aquí sinó sobretot a l’Amèrica
del Sud.

El2012tambés’hancelebratefe-
mèrides sonades. La revistaCavall
Forthacelebratel seu50èaniversa-
ri; elsmateixosdeprofessióde lani-
notaire Pilarín Bayés; el pare d’en
PereVidal,JoaquimCarbó,hacom-
plert 80 anys el 2012 i passarà el re-
lleuaJosepVallverdú,pared’enRo-
velló, que en farà 90 aquest 2013. I
qui també farà festa és Geronimo
Stilton.El fenomenliteraride ladè-
cada (amb permís deHarry Potter,
que ja és història), amb més d’un
milió d’exemplars distribuïts i més
de40títolsencatalà, vanéixer l’any
2000 a l’Edizioni PiemmedeMilà i
va aterrar a Catalunya el 2003 dins
d’Estrella Polar, del Grup 62.!
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