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SUMARI 

En aquest treball de fi de màster elaboro una memòria de pràctiques que versa sobre la 

meva estada durant 5 mesos el curs 2019/2020 a Editorial Mediterrània. Allí, com a part 

de Grupo Ormo, que és el grup editorial que conté Editorial Mediterrània i altres serveis 

editorials com Ormobook, vaig poder participar en tasques diverses per a diferents 

editorials. Així doncs, sota la forma d’una crònica i seguint un ordre cronològic, narro les 

meves vivències a l’editorial amb l’objectiu de presentar el que vaig aprendre, de caire 

molt variat, tot explicant i exemplificant amb mostres reals les feines escomeses. També 

incorporo els dubtes, preguntes i reflexions sobre el món editorial, en general, i, en 

concret, sobre cada part del procés d’edició i dels seus agents, que m’anaven sorgint al 

llarg de l’estada de pràctiques.  
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1 Introducció 

 

Aquest treball de fi de màster tractarà sobre la meva estada de pràctiques no curriculars 

de cinc mesos a Editorial Mediterrània el curs 2019/2020. Per tant, funciona com una 

memòria de practiques. La forma que he escollit per presentar la memòria és la d’una 

crònica, gràcies al suggeriment del meu tutor Bernat d’escriure un article periodístic que 

serveixi tant per narrar la meva experiència com per presentar l’editorial.  

Llavors, la crònica que ve a continuació, no està exempta d’elements personals. Al 

contrari, és un testimoni on la pròpia vivència compta tant com els fets i els detalls dels 

fets. De fet, després de molt pensar-hi, crec que és la manera ideal de fer valer les 

aventures d’una estudiant, alhora que permet més llibertat en allò referit a la manera 

d’expressar-se, tot incloent la minuciositat pròpia de la descripció. És, per tant, també, 

una bona carta de presentació. 

Per concretar una mica més, la finalitat d’aquesta crònica és múltiple: enumerar i 

descriure les tasques realitzades durant l’estada de pràctiques; presentar l’editorial on 

van tindre lloc; mostrar quins són els coneixements adquirits i integrar la reflexió 

inevitable -la de la vivència personal- i la reflexió necessària -personal també, però amb 

l’esforç d’interconnectar els conceptes apresos durant el temps d’estudi al màster (vegeu 

la Taula de tasques). 
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2 Crònica d’una estada de pràctiques 

 

2.1 Arribada 

Llibre digital, autoedició, noves formes de producció cultural, propietat intel·lectual, 

màrqueting digital… d’una banda aquests conceptes; de l’altra, literatura, autors, talent, 

art, llibertat… Aquestes eren les idees que poblaven la meva ment quan l’octubre de 

2019 vaig arribar a l’establiment d’Editorial Mediterrània per començar la meva estada 

de pràctiques de cinc mesos. 

Aquelles pràctiques les feia perquè volia (per això es diuen pràctiques no curriculars), 

pensant en el meu futur, pensant en aplicar els coneixements adquirits al llarg del Màster 

d’Edició Digital de la UOC, pensant, sobretot, en concretar, cosa que vol dir que 

m’obsessionava la idea que els coneixements es quedessin flotant pel meu cap sense 

trobar cap escletxa per on sortir-ne i, per tant, incapaços d’esdevenir útils. Útils per crear 

quelcom, és a dir, útils per fer-me sentir productiva, o millor dit, útils per permetre’m 

entrar i formar part del món laboral, bàsicament. Però també útils una mica com quan 

es diu que quelcom és interessant per si mateix, i s’insisteix en què alguna cosa ha de 

passar per tal que els coneixements puguin dir-se pròpiament coneixements, no només 

informació acumulada.  

Per a mi, aquest esdeveniment no era altre que posar en pràctica els coneixements; fer 

les pràctiques. I, a un nivell més personal, suposava qu, a base de saber -o aprendre a- 

fer una cosa, potser és com una persona troba -o es fa- un caminet. Havia de fer aquelles 

pràctiques, més clar l’aigua. 

Ben armada d’objectius i de sentit vaig arribar a Editorial Mediterrània per quedar-m’hi 

durant cinc mesos.  

Tornant a les idees que m’habitaven fins que vaig xafar per primer cop l’editorial: totes 

elles eren una barreja de prejudicis i nous coneixements, alguns sorprenents, adquirits 

en les assignatures del Màster d’Edició Digital, del qual tan importants són edició com 

digital.  

Jo venia, com la majoria, de creure que els llibres apareixen sempre sempre perquè hi 

ha algú que escriu molt i molt bé i n’hi ha un altre que se n’adona i el vol ajudar tant tant 

i tant que té una feina dedicada a fer-ho possible. Tot allò digital que es pugui ajuntar 

amb la idea de llibre era nou per a mi. Per descomptat, també ho era el món editorial. 
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2.2 L’editorial 

Editorial Mediterrània1 és una editorial de Barcelona fundada l’any 1980. Dedicada, 

principalment, a la publicació de llibres sobre art, té com a missió particular la difusió 

d’aquest entre els més petits de la casa. 

Aleshores, d’entre les seves col·leccions dirigides als infants, compta amb publicacions 

de caràcter històric i cultural com la col·lecció de les «Petites Històries», «Explorem» i 

«Un mar d’històries», que presenten llocs, tradicions i esdeveniments diversos i 

significatius de Catalunya; una col·lecció de llibres per acolorir, «Pintem», amb dibuixos 

de la il·lustradora Pilarín Bayés, amb la qual col·laboren assíduament, i una altra sobre 

els llibres del Premi Pilarín Bayés, que al·ludeix a aquesta mateixa il·lustradora, formada 

per relats escrits per nens i nenes de tota Catalunya. 

Pel que fa a les seves publicacions destinades a un públic adult, gran part del seu 

catàleg està, igualment, dedicat a l’art, sobretot a l’obra de l’artista Subirachs i a l’edifici 

de la Sagrada Família.  

També compta amb obres assagístiques de temàtiques diverses com les de la col·lecció 

«Saga Editorial» i de caràcter religiós com les de la col·lecció sobre els frares caputxins, 

«A la Caputxina».  

Una altra publicació destacable és la de l’Agenda de Barcelona, amb il·lustracions de 

diferents artistes sobre indrets memorables de Barcelona i frases d’autors celebres 

homenatjant la ciutat. 

Editorial Mediterrània està vinculada a Ormobook, una empresa de serveis editorials, en 

tant que comparteixen fundadors, amb la qual també vaig tenir l’oportunitat de treballar 

durant les pràctiques i que forma part, al seu torn, d’un grup més gran, Grupo Ormo2. 

Aquest grup empresarial ofereix serveis com impressió i disseny (Ormodesign) i 

solucions tecnològiques (Ormolab), així com serveis educatius de la plataforma 

educativa finlandesa Cloubi, de la qual en són representants a Espanya (OrmoCloubi). 

En alguns projectes vinculats a aquest software vaig tindre la possibilitat de col·laborar 

en el transcurs de les pràctiques. 

                                                           
1Per conèixer més sobre Editorial Mediterrània: https://www.editorialmediterrania.com/ 
 
2Per conèixer més sobre Grupo Ormo: http://www.grupoormo.com/ 
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2.3 Primer contacte 

2.3.1 Primer dia 

Un cop fetes les presentacions, ja asseguda en la que seria la meva taula, la meva tutora 

comença, deixant-me estupefacta, a fer-me cinc cèntims de teoria de la imatge: com 

funciona el tema dels píxels, quines són les millors resolucions d’imatge per al paper, 

quines per al document digital; dels formats d’imatge, quins resulten més adequats per 

a cada suport i/o projecte i sobre la cerca gràfica, on trobar imatges quan sigui pertinent, 

com emprar els bancs d’imatges i com va el tema de les llicències d’ús. De tot això em 

quedo amb les paraules resolució i llicències. Així va arrencar el meu primer dia a 

Editorial Mediterrània. 

Tanmateix, una de les primeres tasques que vaig acomplir, res tenia a veure amb la 

cerca gràfica, sinó més aviat amb la revisió de traduccions i d’entrada de correccions. 

Es tractava d’una feina per a Planeta de Agostini, que fèiem a través d’Ormobook, per 

a la seva col·lecció de llibres il·lustrats infantils anomenada «Animales del Bosque»3, en 

la que en cada títol es presentava un animal i el seu hàbitat, o una persona que visqués 

a la natura o hi tingués una feina relacionada. 

D’aquests llibres, en rebíem tant l’original en italià (v. la figura 1) com una traducció al 

castellà. La meva missió consistia en revisar la traducció i corregir (v. la figura 2), si 

necessari i a partir d’uns criteris prèviament establerts per l’editora encaminats a 

alleugerir la lectura als nens i nenes.  

Amb aquest procediment intentàvem evitar, per exemple, frases molt carregades 

d’adverbis o amb moltes negacions. També hi havia criteris d’uniformització del text tals 

com que tots els noms propis italians fossin traduïts al castellà en totes les publicacions. 

D’això, en portàvem un control.  

Un altre criteri d’uniformitat versava sobre les paraules amb les quals hi podia haver 

confusió degut que tenien dues escriptures correctes (com «enseguida» o «en 

seguida»). Triàvem una forma i aquesta havia de ser la que aparegués al llarg de l’obra.  

Aquests criteris no solien suposar cap problema, ja que tothom n’estava al corrent des 

d’un primer moment. A més, en cas de dubte, les correctores i l’editora no vacil·laven a 

repensar el que convingués. 

                                                           
3Per saber més sobre la col·lecció «Animales del Bosque»: https://www.planetadeagostini.es/libros-
comics/animales-bosque 



 

8 
 

El seguiment del procés d’edició d’aquesta col·lecció, que es va allargar tota la meva 

estada de pràctiques, va ser l’ocasió més clara d’assistir al procés complet d’edició d’un 

llibre, en tant que, a més de treballar amb els originals, més tard vaig entrar en contacte 

amb les correccions de les primeres i de les segones. Solia encarregar-me d’assegurar 

que les correccions s’haguessin entrat bé, abans que l’editora passés el document als 

maquetistes. D’aquesta manera, em vaig familiaritzar amb totes i cada una de les fases 

de l’edició. (V. la figura 3) 

2.3.2 Les obres d’Editorial Mediterrània 

Els primes dies també vaig conèixer la producció pròpia d’ Editorial Mediterrània. Al 

temps d’aquest descobriment, em topava per primer cop amb programes d’edició com 

Adobe InDesign, que altrament no havia vist mai, i amb paraules com maqueta o 

primeres i segones, que només coneixia teòricament. 

El llibre en qüestió era Descobrim l’Anoia i formava part d’una col·lecció sobre diferents 

zones de Catalunya. La meva tasca implicava ajudar a muntar la premaqueta per a 

saber on aniria cada part del contingut; havia de marcar on anirien text -ja corregit- i 

imatge, seguint una guia que ja quasi ho indicava al complet i, a continuació, afegir-hi el 

text (v. la figura 4).  

El PDF generat amb tals indicacions és el que, després, el maquetista s’encarregaria de 

maquetar tot creant les primeres (v. la figura 5). 

Aquesta experiència, juntament amb la dels «Animales» de Planeta de Agostini, em va 

servir per apropar-me a la feina dels maquetistes, alhora que per aclarir les parts del 

procés d’edició d’un llibre. 

Seguint amb les edicions d’Editorial Mediterrània, i amb els meus primers dies d’estada, 

el segon llibre que va caure a les meves mans va ser la Petita història de les Germanes 

Vetlladores de Sant Josep que formava part de la col·lecció «Petites Històries»4. 

L’assumpte era el següent : hi havia una bateria d’imatges corresponent a cada temàtica 

apareguda en el llibre, de les quals s’havia de decidir en quina part, concretament, 

s’haurien de col·locar. La finalitat d’aquest marcatge era que la il·lustradora se’n pogués 

                                                           
4Per saber més sobre la col·lecció: https://www.editorialmediterrania.com/coleccions/infantil-juvenil-i-
families/col-leccions/petites-histories/ 



 

9 
 

inspirar amb el text com a context. Això vol dir que les fotografies no estaven destinades 

a ser publicades, sinó que servien de guia. 

Va ser una feina ben curiosa perquè el que s’endevinava d’aquest procediment era la 

relació de coneixença professional entre l’editora i l’artista, és a dir, una manera de fer 

segons com treballen els uns i com treballen els altres. En constatar la complicitat de les 

persones involucrades en la feina, l’automatisme de l’acció de marcar i seleccionar 

imatges va desaparèixer i va donar pas a certa alegria. I, en aquest estat, vaig romandre 

pensant en una idea que es repetia, una i altra vegada, en totes les assignatures dels 

meus estudis: la importància de la comunicació entre tots els agents del procés d’edició.  

Hi va haver un altre llibre d’Editorial Mediterrània que en aquells dies d’iniciació em va 

permetre un altre primer contacte . El llibre El nostre pessebre de la col·lecció sobre els 

frares caputxins «A la caputxina»5 va ser la primera comprovació d’entrada de 

correccions que vaig fer (v. la figura 6). 

Comprovació d’entrada de correccions no és el mateix que fer les correccions. En saber-

ho, em vaig quedar més tranquil·la. Tenia poca idea de com s’havia de fer una correcció; 

«corregir les faltes d’ortografia», pensava, «i potser els errors gramaticals». Tanmateix, 

com dit, només havia de revisar que les correccions de la correctora s’havien entrat bé 

pel maquetista, que no faltés res i, suposant que trobés alguna cosa nova, comunicar-

la a l’editora.  

La veritat és que em vaig limitar a assegurar el mínim. No veia clar això d’afegir 

correccions, no sabia com anava, no m’atrevia i tampoc sabia si era el moment adequat 

per introduir determinades correccions. De fet, vaig trobar interessant l’exercici de 

separar-me del contingut del text per observar el quadre complet i els detalls al mateix 

temps. Haver de discernir què mereixia o requeria de la meva atenció estava lluny de 

ser evident en aquell primer tanteig amb les correccions.  

Ben mirat, en totes les feines que anaven entrant i que, per a mi, eren una novetat havia 

de fer aquest mateix exercici. Una cosa era conèixer els conceptes, entendre a què fan 

referència i saber quin i com és el procediment per aconseguir realitzar l’encàrrec indicat, 

i l’altra era abordar directament els materials.  

                                                           
5Per saber més sobre aquesta col·lecció: https://www.editorialmediterrania.com/coleccions/adults/assaig/a-
la-caputxina/ 
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Agilitzar aquest procés de connexió entre els conceptes i les tasques en qüestió és un 

dels aspectes més positius que m’emporto de les pràctiques, per bé que també és 

exhaustiu i inevitable. Dit això, aquesta breu ullada a les correccions em va concedir una 

idea de la complexitat del tema de la correcció ortotipogràfica, que no veuria amb 

profunditat fins més avant. 

2.4 Més conceptes nous; la varietat dels serveis editorials 

2.4.1 Els «Inolvidables» 

A mesura que els dies succeïen, semblaria que m’hagués de relaxar respecte la novetat. 

Que potser era hora d’assimilar el que havia vist fins al moment i començar a moure’m 

amb més seguretat. Doncs bé, estava lluny d’aquesta calma. 

Com he dit a la introducció, tot i que les pràctiques eren principalment amb Editorial 

Mediterrània, també participava en els projectes de Grupo Ormo, cosa que 

m’assegurava una gran varietat de tasques, així com una sensació de sorpresa 

constant. 

He mencionat ja la col·lecció «Animales del bosque», perquè va ser el que vaig tocar 

d’entrada i un dels projectes que vaig seguir durant més temps. A continuació, van 

arribar els «Inolvidables»6 de RBA, una col·lecció de grans històries (Mujercitas, 

Sherlock Holmes, El Rey Arturo) il·lustrades i adaptades per als més joves. Fàcil de 

llegir, fàcil de promocionar. 

Un llibre dedicat a les aventures del rei Artur va ser el primer d’aquesta col·lecció amb 

què em vaig topar. Cal recordar que jo era una estudiant en pràctiques, així que la major 

part de tasques que vaig realitzar estaven dins del marc de la revisió o que, si en algun 

moment, vaig fer quelcom des de zero, l’acompanyament de les editores, maquetistes i, 

en fi, totes les persones de l’editorial, era constant. L’Artur, no obstant, em va permetre 

fer una mica de tot. 

A més, tota l’activitat envers aquesta publicació s’aprovava al que jo creia, d’un principi, 

que era la feina de l’editor. Malgrat que cap dels autors de la col·lecció viu, la manera 

de procedir va resultar molt propera al text: les correccions d’estil amb la finalitat 

d’adaptar el text, la comunicació ininterrompuda entre l’editora d’Ormobook amb l’editora 

de RBA i les il·lustradores, etc. 

                                                           
6Per saber més de la col·lecció: https://www.rbalibros.com/colecciones/inolvidables 
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Així, primer van venir les comprovacions d’entrades de correccions sobre un document 

que faltava maquetar (v. la figura 7). Tot seguit, les successives correccions sobre el 

text ja maquetat, que em vaig encarregar tant de revisar com de modificar o ampliar 

quan fos necessari (v. la figura 8). Finalment, tot coincidint amb la darrera etapa de la 

meva estada de pràctiques, vaig assistir a la preparació de l’última maqueta abans de 

donar el llibre per tancat. 

Edició literària, doncs, com jo esperava, o desitjava, o simplement la meva reducció 

d’edició. Però hi havia més, esclar.  

2.4.2 Els fascicles 

L’edició de fascicles se’m va presentar a partir dels Tanques de la II Guerra Mundial7 de 

Planeta de Agostini. Com es pot imaginar, versava sobre tancs famosos de la Segona 

Guerra Mundial.  

Aquí també vaig revisar l’entrada de correccions. I la novetat: els fascicles es publicaven 

en diferents països i, de vegades, el contingut variava o apareixia en un ordre diferent. 

Calia portar un control d’aquestes variacions i comparar els continguts dels llançaments 

d’altres països, corroborar que fossin els adequats i assenyalar si es repetien o si hi 

mancava quelcom. I això és el que vaig fer amb els tancs per endinsar-me en el món 

dels fascicles. 

Per a l’editorial Salvat, els fascicles Fragata Hércules8, Coches inolvidables9 i Abanicos 

de Mujeres10. Dels dos primers, sobre vaixells i cotxes, en vaig revisar el contingut; dels 

ventalls de dones famoses, vaig contribuir a la cerca gràfica. 

Aquestes mateixes tasques les havia fet per a altres tipus de publicacions, de tal manera 

que, malgrat que el contingut fos completament diferent, no arribava a copsar la 

particularitat de l’edició dels fascicles, més enllà de fer-me’n una mínima idea. 

Atès que el material no s’esgotava, encara hi va haver noves oportunitats, aquestes sí, 

per comprendre què passa amb els fascicles, publicacions que són sempre part d’algun 

element més gran, on el terme col·lecció cobra més sentit que en d’altres, on fins i tot, 

a mans del lector/comprador, arriba alguna cosa més que no pas text. 

                                                           
7Per saber més d’aquests fascicles: https://www.planetadeagostini.com.ar/miniaturas/carros-de-combate 
8Per saber més d’aquests fascicles: https://ar.salvat.com/colecciones/fragatahercules/ 
9Per saber més d’aquests fascicles: https://www.salvat.com/coches-inolvidables 
10Per saber més d’aquests fascicles: https://www.salvat.com/colecciones/abanicos-mujeres-extraordinarias/ 
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Primer amb Hachette i els seus fascicles Air Fighters11, per als quals vaig haver de llistar 

els continguts presentats en països com el Japó. 

Tot seguit, i més clarificador, de nou amb Salvat, una de les seves col·leccions de 

fascicles, ara sobre el Lancia Delta12, em va ajudar a captar l’essència dels fascicles 

gràcies a encetar l’empresa pel tot, en lloc de per les parts. Va anar així: 

De tots els fascicles d’aquesta col·lecció se n’havia de fer un índex. Per crear l’índex, 

disposàvem de tots els fascicles. En veure’ls, tots, disponibles, en destriar cada part del 

seu contingut per indicar-la a l’índex que els englobaria tots, vaig entendre que manejar 

fascicles és treballar amb parts que tenen sentit en tant que formen part d’un tot, o, com 

a mínim, pretenen que aquest sigui el seu sentit i la seva gràcia. 

L’elaboració de l’índex va ser poc creativa, costosa i molt útil. Acabar-lo, treure’s un pes 

de sobre i sentir la satisfacció resultant, inclús més evident quan, després de mi i el meu 

índex, venia el maquetista i maquetava l’índex (v. la figura 9). 

2.5 Assimilant conceptes 

Una estada de cinc mesos no dona per convertir-se en una experta, això és obvi. Si més 

no, la repetició d’una activitat ajuda a assimilar-ne les característiques principals. Sovint, 

és al cap d’un temps quan les peces del trencaclosques encaixen, i en el cas d’un 

procés, quan se n’ha passat per totes les fases.  

2.5.1 La maqueta 

Tornant als «Inolvidables» de RBA, per als que m’havia encarregat de revisar l’entrada 

de correccions en una fase preliminar, ara m’hi tornava a topar amb la segona maqueta 

ja muntada. Per tant, amb les imatges on se suposa que han d’estar i el text escrit i 

distribuït com se suposa que li pertoca.  

Donar un cop d’ull a aquestes maquetes va ser molt útil per constatar la importància de 

procedir curosament en cada una de les parts del procés, amb la finalitat de guanyar 

temps. És a dir, si quelcom que s’hauria d’haver fet en la fase de correcció d’estil arriba 

a la penúltima maqueta tenim un problema. Això és molt exagerat, però pot passar, per 

exemple, que el text no estigui sagnat després d’una il·lustració -com convingut-, que 

l’espaiat entre lletres sigue massa estret o massa ampli, o que encara quede alguna 

línia vídua que ha passat desapercebuda (v. la figura 10). 

                                                           
11Es tractava d’uns fascicles publicats al Japó, difícils de trovar si no és per internet. Es poden adquirir en 
webs com ebay. Per veure’n un exemple: https://www.ebay.com/p/20019853041 
12Per saber més d’aquests fascicles: https://www.salvat.com/lancia-delta 
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2.5.2 La primera lectura 

I tornant a visitar l’editorial Salvat, aquest cop en referència a l’edició literària, vaig 

intervenir en un projecte similar als «Inolvidables» de RBA. Es tractava de l’edició de 

novel·les clàssiques d’aventures per a una col·lecció anomenada, precisament, 

«Grandes Novelas de Aventuras»13. Igualment adaptades, però, en aquest cas, dirigides 

al públic general, no només juvenil.  

M’encarregava, a banda de revisar les correccions, de fer una primera lectura d’algunes 

novel·les per a esta mateixa col·lecció, que encara no havien sigut editades. Era una 

correcció d’estil preliminar alhora que servia per decidir quins llibres constituirien la 

col·lecció. Em restringia, per tant, a llegir el text i marcar tot allò que cregués que podria 

o hauria d’escriure’s d’una altra manera (v. la figura 11). Com amb els «Animales del 

Bosque» i els «Inolvidables» de RBA hi havia uns criteris a l’hora de fer les correccions 

d’estil que havien establert els editors. 

Del que es desprèn d’aquesta primera lectura, vull ressaltar el fet que hi hagués criteris 

establerts. Les editores de Salvat havien transmès uns criteris sobre l’escriptura del text; 

no eren gaires, però sí ben clars. Això facilitava molt la feina a tots els implicats i, a més 

a més, donava uniformitat a la col·lecció, ja que totes les novel·les havien sigut editades 

seguint les mateixes indicacions. Cada una amb les seves particularitats (si bé tenien 

autors diferents), per bé que amb un nexe comú. 

Tenia els meus dubtes respecte els criteris per a la correcció d’estil, però a partir d’aquell 

moment vaig captar que no es tractava de canviar el que ha escrit l’autor, sinó de 

conferir-li un sentit dins del projecte d’edició, d’una banda, i de l’altra, facilitar la lectura 

(com en el cas dels fascicles de Salvat) o adaptar-la mínimament a un públic (com els 

«Animales del Bosque» de Planeta de Agostini o els «Inolvidables» de RBA) o 

senzillament uniformitzar una col·lecció (com en el cas de les novel·les de Salvat que 

editàvem en aquell moment). 

La primera lectura, com he dit, no només pretenia marcar una uniformitat en el text i 

altres qüestions relatives a la correcció d’estil, sinó que era un moment clau del moment 

d’idear la col·lecció. D’aquelles obres, unes constituirien la col·lecció, mentre que les 

altres serien descartades. 

Malauradament no vaig assistir a la conclusió sobre la tria final, degut al temps limitat 

de la meva estada. Prefereixo guardar d’aquesta experiència, la reflexió que s’obre, 

                                                           
13Per saber més de la col·lecció: https://www.salvat.com/colecciones/grandes-novelas-aventuras/ 
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sobretot en l’edició literària, referida a les col·leccions. Si són només un recull, una 

agrupació temàtica, cronològica, estilística; si tenen algun sentit i si aquest té a veure 

amb criteris de caràcter comercial o tenen algun fonament (o intenció cultural). 

2.5.3 L’Agenda de Barcelona 

Correccions d’estil, ortotipogràfiques, primera maqueta, segona maqueta... els 

conceptes que anava assimilant. I un últim exemple per mostrar l’avenç d’aquest 

aprenentatge: el treball amb l’Agenda de Barcelona14 que, cada any, publica Editorial 

Mediterrània. L’agenda compta amb dibuixos sobre la ciutat d’il·lustradors catalans i 

també amb frases d’autors celebres que hagin fet referència a Barcelona en les seves 

obres o en els seus discursos. 

En aquell moment, l’agenda ja havia passat per diverses correccions i revisions. 

Podríem dir que la que va arribar a les meves mans era quasi definitiva. Amb l’agenda 

impresa em vaig posar a fer una altra correcció ortotipogràfica. Remarco el fet que estès 

impresa perquè fins llavors no havia treballat mai directament amb el paper. I amb 

bolígraf roig.  

Detalls superficials a part, els detalls importants estaven davant meu, quasi 

imperceptibles per al meu ull poc acostumat. Text, xifres, signes, imatges, disposició, 

colors, els dies del calendari... a tantes coses havia d’estar atenta!  Va ser una correcció 

que vaig fer a estones, molt a poc a poc. Tenia com a referència les agendes d’anys 

anteriors i també em servia d’ajuda l’índex d’il·lustracions que inclou la pròpia agenda. 

Així podia saber si les imatges es trobaven en el lloc adequat. 

Així mateix, realitzar aquesta correcció va resultar-me més evident que les correccions 

en les que havia participat anteriorment, potser perquè ja duia més temps a l’editorial, 

potser perquè em requeria molta atenció, potser perquè em va agradar fer-la. 

2.6 La gestió 

2.6.1 Els contractes 

Fins ara he parlat de l’edició literària i de l’edició de fascicles. He parlat de la meva 

incursió en les diferents fases del procés d’edició: des de la recepció de l’original i les 

revisions de traduccions fins la comprovació de l’última maqueta i he incidit, sobretot, en 

                                                           
14 https://www.editorialmediterrania.com/producte/agenda-barcelona-2021/ 
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les fases de correcció d’estil i correcció ortotipogràfica. Com sigui, l’idea de la varietat 

de feines dins d’una editorial ja ha quedat patent.  

Tant amb Editorial Mediterrània com amb els serveis editorials de Grupo Ormo, els tipus 

de publicacions diverses i el contacte amb tot tipus de professionals de l’edició em va 

oferir un ampli ventall de projectes dels que aprendre. 

Ara bé, la varietat va ser més variada del que podia imaginar. Potser no tant perquè 

cregués que una editorial no fa tal o qual tasca, sinó perquè mai hauria esperat fer-les 

jo. I de totes en vaig aprendre alguna cosa. Com a mínim, haver-hi entrat en contacte 

em facilitava un dels meus objectius principals quant a fer unes pràctiques d’edició: 

concretar. Veure a què corresponen les nocions que llegeixo en llibres, aplicar les 

informacions que acumulo a partir dels meus estudis.  

A mesura que participava en les feines descrites anteriorment, n’apareixien d’altres d’un 

caràcter completament diferent. En les primeres setmanes, doncs, em vaig encarregar 

de la traducció de contractes del català al castellà. La veritat és que era una traducció 

senzilla de fer i que el que va captar la meva atenció va ser el contingut dels contractes. 

Vaig poder veure com s’estipula cada clàusula segons el tipus de contracte (si és amb 

un autor, amb un il·lustrador, amb un editor, etc.), quines clàusules es repeteixen, quines 

es posen al principi, quines al final. Justament, en aquell moment estava cursant 

l’assignatura de Propietat Intel·lectual, així que veure exemples reals de contractes 

d’edició m’anava com anell al dit per assimilar el que estava estudiant. 

De traduccions, en vaig fer més. L’editorial es presentava a uns concursos, la idea dels 

quals era portar la producció editorial de determinades empreses. En aquest cas, ens 

vam presentar tant a un concurs per a SEAT, com a un altre per a la EOI de Barcelona. 

En ambdues feines calia lliurar una proposta de projecte i uns possibles col·laboradors, 

a més de presentar la pròpia editorial. 

Jo em vaig encarregar de buscar aquests possibles col·laboradors, llistar-los i 

transmetre els seus noms a l’editora perquè els pogués contactar. També vaig traduir i 

revisar alguns documents. 

El més rellevant d’aquesta tasca va ser adonar-me de la presència dels autònoms (o 

freelance) en els projectes editorials. Fotògrafs, redactors, il·lustradors, correctors... són 

més els freelance que els assalariats. Vaig pensar, aquells dies, que potser m’hi caldria 

pensar més avant. 
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2.6.2 Els drets d’autor 

Seguit del treball amb els contractes i la recerca de col·laboradors, va entrar una feina 

d’un altre caire. Es tractava de la gestió dels drets d’autor per a una col·lecció de Spark 

Editions15 sobre els cascs dels pilots més famosos de la Fòrmula 1. 

Editada en diferents països, per a cada un dels quals, els drets d’imatges i, per tant, el 

preu variaven en funció dels tipus de contractes amb els fotògrafs i de les subscripcions 

de l’editorial als bancs d’imatges. 

La meva tasca es basava en classificar i organitzar totes les informacions referides a les 

imatges i drets d’autor. D’aquesta manera, després, l’editorial podia pagar els fotògrafs 

al mateix temps que estar al dia de les seves subscripcions a bancs d’imatges. 

Sovint farragosa, i molt satisfactòria un cop acabada, aquesta feina de tipus 

administratiu, em convidava a desviar l’atenció de la pantalla de tant en quant per 

perdre’m remenant entre les edicions en paper de què disposàvem a l’oficina. I també 

cercar entre els molts fascicles que teníem digitalitzats, consultar els arxius on ja hi havia 

organitzada part de la informació i treballar colze a colze amb la maquetista que s’havia 

encarregat, d’inici, de la tasca. 

2.7 L’edició de contingut educatiu: tradició i innovació 

A mode de resum, per més que una mica reiteratiu, vull remarcar la varietat de rols, 

activitats i maneres d’entendre la feina que es poden trobar dins d’una editorial. Si amb 

la participació en totes les tasques ja descrites havia pogut constatar-ho, la contribució 

en l’edició de material educatiu em va fer donar-li una volta més a la idea que tenia d’una 

editorial quan vaig arribar a les pràctiques. 

Com bé sabem, actualment, el món del llibre (i el món en general), combina dues 

maneres d’accedir, produir i distribuir coneixement. En termes d’edició, això ho 

coneixem com format analògic (o en paper) i format digital. Són conceptes que sovint 

inciten el debat. Tot i això, la reflexió condueix a l’acceptació de la convivència de les 

dues formes. O, si més no, a la constatació que, de fet, ja conviuen. 

La simultaneïtat d’aquests dos fenòmens ens fa pensar en els problemes que comporten 

cada un d’ells, en els que comparteixen i en els que provoquen. No m’aventuraré en 

                                                           
15 Per saber més sobre aquests fascicles: https://www.sparkeditions.es/# 
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aquesta reflexió aquí, tot i que sí que enumeraré quins són aquests problemes per fer-

ho més esclaridor: l’accés al coneixement, l’alfabetització (també digital) i les qüestions 

referides a la distribució dels continguts que fan que hi pugui haver conflictes -ja 

existents abans de l’arribada del digital- entre tots els agents de producció i distribució 

d’un llibre (autors, editors, llibreters, distribuïdors, bibliotecaris, etc.), entre d’altres. 

2.7.1 Llibres de text 

Per què parlo d’això? Durant les pràctiques vaig assistir a dos projectes d’edició de 

l’àmbit educatiu, cada un dels quals respon a un dels dos formats de transmissió de 

continguts que coneixem: el paper i el digital. 

El projecte que involucrava el llibre en paper era una edició de llibres de primària de 

socials16 i naturals per a l’editorial EDEBÉ, que va entrar cap a mitjans de la meva estada 

de pràctiques. Era una de les feines més essencial i, en certa manera, segura per a 

l’editorial (és més probable que cada any s’editin llibres de text que no pas que s’editin 

o reediten llibres literaris). Aquest n’és el detall: 

El calendari i organització que teníem eren molt clars, amb cada entrega i cada tasca 

ben assenyalades. Quant a les entregues a EDEBÉ, prèviament fixades, el ritme de 

treball venia marcat pel calendari. Jo, com a estudiant en pràctiques, tenia un rol molt 

més relaxat: principalment, assumia la cerca de documentació gràfica per als llibres. 

Almenys podia captar com una tasca d’aquest tipus significava augmentar el ritme de 

treball per a tot l’equip editorial.  

En relació a la cerca gràfica, treballava a partir d’un PDF d’un llibre d’anys anteriors, on 

les editores havien marcat el contingut que canviaria, tant text com imatge. Per al text, 

aquest arribava per una altra banda i era l’editora qui s’encarregava de tractar-lo. Per a 

les imatges, les indicacions sobre què es necessitava estaven en el mateix PDF.  

A partir d’aquest PDF esborrany, jo em feia una llista de les imatges que mancaven en 

cada pàgina i unitat, el tipus, al mateix temps que indicava on les cercava i si havia 

procedit a descarregar-les o no. Sovint les buscava a bancs d’imatges com Shutterstock 

o Istock.  

                                                           
16Per veure una mostra del llibre al web d’EDEBÉ: https://www.edebeprimaria.com/assets/sociales-5-al-
mad.pdf 
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Quan en trobava una que creia convenient, la descarregava en baixa definició, és a dir, 

no feia automàticament ús de la subscripció per descarregar-la en alta definició, sinó 

que en guardava una mostra. 

La finalitat d’aquest control era precisament portar el compte de totes les propostes 

d’imatges i de les imatges finalment seleccionades. Això, per tant, facilitava tant la cerca, 

com les revisions posteriors i la presa de decisions als editors.  

Un cop havia acabat la tria d’imatges, ho comunicava a l’editora i aquesta les revisava 

i, al seu torn, escollia les que enviaríem com a proposta a l’editorial EDEBÉ. Quan 

EDEBÉ donava el seu vist i plau, procedíem a descarregar les imatges en alta definició 

(v. la figura 12).  

Aquesta labor em va permetre veure com es comuniquen els editors quan treballen 

conjuntament amb un temps molt limitat. Cadascú té una missió concreta, però sempre 

en constant comunicació amb els altres, per fer avançar el projecte. 

Pel que fa al treball de cerca d’imatges en sí, no era el primer cop que me n’ocupava a 

l’editorial. Així doncs, l’esforç va vindre, més que d’aprendre com funcionen els bancs 

d’imatges i la tria d’imatges, de fer una bona selecció, acord amb la proposta textual i 

els comentaris dels editors. 

En fases més avançades del procés, vaig participar també en la correcció de les 

segones. En constant comunicació i treball amb els maquetistes per agilitzar el procés, 

ja que el calendari ho requeria (v. la figura 13). 

2.7.2 Cloubi 

Que el món està canviant i les editorials necessiten adaptar-se a aquests canvis? L’altre 

projecte educatiu que portàvem entre mans m’ho va exemplificar: el treball amb la 

plataforma educativa Cloubi, d’origen finlandès, de la qual OrmoCloubi17 són 

representants a Espanya. Podia deduir, doncs, que si hi havia un departament dedicat 

aquest projecte, era important. 

Cloubi permet crear material educatiu a partir de la gamificació (v. la figura 14). El 

professorat pot ser qui edita directament sobre Cloubi . No obstant, la idea és que, de 

mica en mica, aquesta tasca la realitzin editorials. Si són elles qui ho preparen, tal cosa 

                                                           
17Per saber més d’OrmoCloubi i de la plataforma educativa Cloubi: http://www.grupoormo.com/ormocloubi-
plataforma-online-de-contenido-educativo/ 
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permet més uniformitat a l’hora de presentar els continguts. I d’això, l’escola se’n 

beneficia. A més, la plataforma està pensada per tal que el professorat pugui afegir el 

que cregui convenient de manera molt fàcil i intuïtiva; que disposi d’un àrea separada 

de l’àrea dels estudiants i que pugui fer un seguiment de l’activitat dels estudiants (v. la 

figura 15). 

És una eina que neix i beu d’aquest nou paradigma digital. Per tant, també és una mostra 

que l’educació (i l’edició) no pot quedar-se enrere i seguir només amb els models 

tradicionals de llibre en paper. El més sorprenent és que el que ofereix Cloubi no és una 

simple transposició del que vèiem en el paper al que veiem en la pantalla. Tant pot servir 

de complement com de matèria per se.  

El que seria interessant, com apuntava més apunt, seria la uniformitat a nivell general a 

l’hora de portar una plataforma com Cloubi, tenint en compte que parlem de materials 

educatius. Però aquest és un tema que no només involucra les editorials i que potser es 

contradiu amb la llibertat d’edició que ofereixen els softwares d’aquest caire.  

Amb tot, convé obrir-se a experimentar amb aquestes noves eines. Com deia, no són 

un substitut; sempre es pot tornar al suport original. Són una altra manera de veure el 

món, que es correspon més a com el món és ara: més connectat, interactiu, amb més 

facilitats quant a la distribució i accés dels continguts. 

Per a mi va ser potser la experiència més interessant de totes les pràctiques. Aquí, la 

manera com procedíem: 

Cada setmana ens reuníem l’equip d’OrmoCloubi, format per una editora d’Ormobook i 

el director d’Ormolab, la part de l’empresa destinada als serveis informàtics, que en 

aquest cas tenia com funció encarregar-se de tota la part informàtica i de programació 

de la plataforma.  

En aquestes reunions, concretàvem les fases del projecte i parlàvem de com es 

desenvoluparia. El projecte consistia en preparar els materials educatius per a una 

escola, a mode de demo i que serviria per més endavant exhibir el projecte per 

convèncer altres escoles. 

Va ser l’ocasió de veure com es pensa un projecte, a més d’acomplir-lo. És una feina 

que requereix molt esforç, creativitat, intel·ligència i recerca. S’ha de pensar el contingut, 

l’estètica, la viabilitat i el sentit, quasi tot al mateix temps. S’han de fer proves i treure 

conclusions en cada una d’elles. Les idees s’han de conduir ordenadament per tal que 
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quedin clares les parts del procés. Igualment, cal decidir qui les durà a terme i quins 

criteris se seguiran. Podria dir que va despertar la meva admiració cap als nous editors, 

aquests editors d’avui dia que han d’estar preparats una mica per a tot, preparats per 

supervisar i, en certa manera, realitzar qualsevol de les tasques pròpies de cada part 

del procés d’edició.  

Contràriament al que pensava -jo tenia una idea molt més romàntica i desinformada del 

rol de l’editor-, el criteri de l’editor és necessari i molt recomanable. De fet, penso que el 

que atorga importància a l’editor és precisament el seu criteri. 

Tornant al detall del treball, treballava amb dos editors que proposaven diferents idees 

sobre la documentació gràfica que havia d’acompanyar els continguts o, de vegades, 

constituir-los. La meva feina, altre cop, estava dirigida a trobar el suport gràfic. Segons 

el que havíem parlat i acordat, buscava un tipus d’imatge o un altre en bancs d’imatges. 

Tot seguit, els editors seleccionaven aquelles que els interessaven, feien les 

modificacions pertinents i les pujaven a la plataforma al mateix temps que la part textual. 

Simultàniament a la cerca gràfica, duia a terme una revisió del text que després pujaríem 

a Cloubi. En aquest cas, la revisió era sobretot ortogràfica, tot i que també m’assegurava 

que havíem carregat el text que pertocava i que no en faltava cap fragment. 

La diferència a l’hora de treballar amb una plataforma digital que amb un llibre és que la 

primera et permet previsualitzar el resultat ràpidament i sense costos. És un procés que 

només necessita d’un clic, i per tornar enrere, un altre clic. És més fàcil que ho pugui 

dur a terme una sola persona, llavors. No obstant, tots aquells que hi tinguin accés, 

poden fer les comprovacions en el moment que desitgin. Per tant, mal que s’hagin de 

respectar també els temps, la flexibilitat de la plataforma també flexibilitza la manera de 

treballar. 
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2.8 Conclusions 

Al començament del relat sobre les pràctiques, he esmentat els meus motius per 

realitzar-les. Ara, esguardant una conclusió, m’agradaria tornar-los a visitar i esplaiar-

me una mica més:  

Són diversos els motius que animen les estudiants a realitzar una estada de pràctiques. 

El més probable és que ho facin per exigència curricular, ja sigui l’acadèmica o la 

professional. Això vol dir que les pràctiques són un requisit per obtenir una titulació o un 

lloc de feina i que més que una decisió és una etapa lògica pautada tant per l’exterior 

com per les decisions que has pres abans. També hi ha qui les fa per enriquir la seva 

instrucció en general, vull dir, m’agrada pensar que resta una mica d’espai per a decidir 

en vistes a la formació i aprenentatge de la persona, cosa molt més interessant que útil. 

Si més no, intueixo que aquesta idea, en el millor dels casos, esdevé un 

acompanyament.  

Per a mi, la decisió de fer unes pràctiques va estar molt influïda per la necessitat 

d’apropar-me al món professional. Pesava exageradament la imatge que això dóna al 

currículum. Però aquest motiu, si hagués sigut l’únic, m’hagués frustrat i impedit 

aprendre res.  

L’acompanyava, doncs, d’un objectiu que té una mica a veure amb la idea de la formació 

de la persona: volia veure la correspondència material dels conceptes que havia après 

durant el Màster. Podria dir que fins i tot en sentia curiositat. Em preocupava tornar a 

tenir la sensació que em va envair quan vaig acabar d’estudiar filosofia: tot allò après, 

flotant pel cap i més que après, sembla acumulat. La necessitat de passar a l’acció podia 

satisfer-la amb unes pràctiques, per bé que practicar és procedir a l’acció. 

Aquest era l’horitzó que sotjava a l’inici. En acabar les pràctiques ha hagut de passar un 

temps prudencial per tal d’assimilar i digerir la vivència, i és justament redactant aquesta 

memòria que puc dir que les meves fites van ser acomplides. Com es pot llegir al llarg 

de la crònica, d’ocasions per practicar, no me’n van faltar. A més, van ser tant variades 

que vaig passar per gairebé totes les parts del procés d’edició. I, tot i el temps limitat i la 

impressió d’estar tastant una mica d’aquí i una mica d’allà, no puc dir que el que vaig fer 

ho fes de manera superficial. En totes les feines, tant per part meva com per la dels qui 

m’acompanyaven hi havia molta implicació. 

El que més em va agradar va ser, d’una banda, el treball directe amb el text sobretot en 

els estadis més primaris de l’edició com en revisar les traduccions i fer les correccions 
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d’estil, però també en moments més avançats, en realitzar la correcció ortotipogràfica i 

acordar amb autors, il·lustradors i maquetistes els punts sobre els que cal incidir per 

continuar el projecte.  

De l’altra banda, i com ja he explicat al final de la crònica, orbitar al voltant del projecte 

de Cloubi em va entusiasmar perquè incloïa una part fortament creadora: calia idear tot 

el projecte, des del concepte fins els detalls, tot servint-se d’una eina que pot canviar 

substancialment en poc temps, com és el cas d’una aplicació digital, i que convé 

conèixer, no obstant, per habituar-se al funcionament d’aquest tipus de projectes. 

Així mateix, calia trobar la manera de presentar-lo per vendre’l, convèncer les escoles 

que aquest servei els és beneficiós, ja que els facilita la feina, sobretot al professorat, 

en un moment en què és inevitable servir-se d’eines o materials digitals cada cop més 

presents a les classes i no sempre fàcils d’integrar.  

Tenint en compte, a més, que cada escola s’organitza a la seva manera a l’hora de 

preparar i presentar els continguts, em va agradar molt la idea que aquesta gent podrien 

ser els editors. De fet, l’edició educativa, normalment enfocada als llibres de text pot 

incloure també entre les seves competències la preparació dels documents digitals, la 

càrrega i organització dels materials en aplicacions educatives així com l’elaboració dels 

materials, tot treballant conjuntament amb el personal docent o especialitzat. 

Hi va haver dos aspectes del procés d’edició que no vaig veure directament, sinó de 

passada, relacionat amb la maquetació i la impressió del llibre. Grupo Ormo comptava 

amb un servei d’impressió i freqüentment les converses versaven sobre les impressions 

dels llibres. Era habitual focalitzar en el tema dels colors: si es veien com es desitjava o 

com se suposava que s’havien de veure i, per tant, es feien moltes proves. És un aspecte 

que em sembla molt interessant i en què m’hagués agradat aprofundir. 

També em va quedar pendent l’adhesió en alguna activitat pròpia del màrqueting i la 

comunicació, ja que la majoria de les feines que vaig fer a Editorial Mediterrània 

responien a la part de producció del llibre. Entenc, tanmateix, que és quelcom al que 

m’hauré d’apropar, en un moment o altre, degut que les editorials moltes vegades 

s’encarreguen de la difusió dels llibres. 

Per acabar, i resumint, l’estada de pràctiques a Editorial Mediterrània va ser intensa i 

profitosa. Una experiència molt positiva, de la qual guardaré un bon record, que em va 

aportar bastants coneixements i moltes ganes de formar part del món de l’edició. 
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Annexos 

 

Totes les imatges de l’annex de tasques i l’annex d’imatges són d’elaboració pròpia. 

 

Annex de tasques 

 

Taula de tasques 
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Annex d’imatges 

 

Figura 1: Original italià 

 

 

Figura 2: Revisió i correcció de la traducció 
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Figura 3: Primera maqueta 

 

 

Figura 4: Premaqueta sense imatges 
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Figura 5: Premaqueta amb imatges i disposició modificada 

 

 

Figura 6: Mostra de la comprovació d’entrada de correccions 
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Figura 7: Revisió de correccions sobre document no maquetat 

 

 

Figura 8: Correccions sobre primeres 
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Figura 9: Mostra de l’índex 

 

 

Figura 10: Correccions sobre segones 
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Figura 11: Mostra de novel·la per a primera lectura 

 

 

Figura 12: Mostra de l’Excel del control d’imatges 
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Figura 13: Pàgina amb les correccions entrades 

 

 

Figura 14: Aspecte de la gamificació 
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Figura 15: Àrea del professorat 
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