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Resum 

 

Aquest treball de final de màster suposa una crònica de la meva experiència de pràctiques a 

l’editorial Les Hores. Aquest període comprèn una durada de nou mesos, des de setembre de 2021 

fins a juny de 2022, durant els quals he pogut aplicar els coneixements adquirits en el Màster 

d’Edició Digital. Així mateix, aquesta experiència m’ha permès assimilar el funcionament d’una 

editorial catalana independent i tot el que això suposa. Aquesta memòria és una descripció de 

l’activitat de l’editorial, un estudi dels agents necessaris per al seu funcionament i una mostra del 

meu paper dins d’aquesta. Les activitats descrites s’han adaptat a les necessitats de l’empresa i, 

per aquest motiu, són de naturalesa molt diversa: tasques d’administració, d’edició, promoció i 

recerca. Finalment, el treball proposa una reflexió sobre el funcionament de les editorials que 

publiquen en llengua catalana i el seu rol dins dels mercats català i espanyol.   

 

 

Paraules clau: Pràctiques, editorials catalanes independents, drets de traducció, edició de 

textos, promoció editorial.  
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1. Introducció: dades i activitat productiva de l’editorial Les Hores 

L’editorial Les Hores és una editorial catalana independent fundada l’any 2017 a Sant Cugat del 

Vallès per la Maria Sempere. Ella és l’editora i fundadora del projecte, així com l’única persona 

que treballa de forma fixa per a la companyia. La línia editorial se centra principalment en la 

publicació de traduccions de novel·les de ficció estrangeres. 
 
Volem publicar obres d’autors catalans i traduccions d’autors internacionals que fins ara no hagin 
estat editats en llengua catalana. Relats amb un punt de vista singular o amb una mirada poc 
convencional que no han trobat el seu espai en la publicació en català. Hi haurà lloc per als nous 
talents, per a les perspectives originals i innovadores que reinterpretin la nostra realitat. Publicarem 
autors d’avantguarda, però també recuperarem autors del segle XX quan ens aportin marcs 
interessants. (Sempere, 2017) 

Distingim tres tipus de novel·la dins del catàleg. En primer lloc, l’editorial publica obres d’autors 

contemporanis estrangers traduïdes al català; dins d’aquesta categoria trobem autores com Miriam 

Toews, Nina Bouraui o Linn Ullmann. El segon tipus de publicacions està formada escriptores 

del segle XX fins ara inèdits en català, com Fleur Jaeggy, Barbara Pym o Maïssa Bey. Finalment, 

l’editorial té l’objectiu de publicar obres escrites originalment en llengua catalana; dins d’aquest 

grup només han publicat la Carolina Montoto.  

El nom de l’editorial Les Hores fa referència a la novel·la homònima de Michael Cunningham, 

guardonada amb el Premi Pulitzer d’Obres de Ficció l’any 1999. Seguint la temàtica de Les Hores 

(1998), la línia editorial se centra en la publicació d’obres de caràcter reflexiu, intimista i 

marcades per la quotidianitat. 

Dins d’aquesta línia mencionada, el catàleg està format per novel·les molt diverses. D’una banda, 

hi ha obres que podem considerar més comercials i que arriben a lectors de totes les edats, com 

seria el cas de La trena de la meva àvia (2022), d’Alina Bronsky. De l’altra, novel·les més 

literàries i, fins i tot, autobiogràfiques com Inquiets (2021) de Linn Ullmann. Alhora, aposten per 

veus noves com Lena al descobert (2021), de Carolina Montoto, però també publiquen novel·les 

que han guanyat prestigiosos premis europeus, com seria el cas de Per la carretera (2020), de 

Sylvain Prudhomme —guardonada amb el Premi Femina l’any 2019—. Aquesta heterogènia crea 

un equilibri capaç d’atraure a lectors de totes les edats. 

La majoria de novel·les publicades per Les Hores han estat escrites per dones. Concretament, de 

trenta-sis obres que formaran el catàleg a juny de 2022, tan sols tres tenen com a autor un home. 

La procedència dels autors també és variada, fet que aporta una riquesa de catàleg que es reflecteix 

en els temes tractats en les novel·les: trobarem reflexions sobre l’edat, el sexe i l’ètnia, entre 

d’altres. 
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2. El projecte editorial de Les Hores 

Actualment, l’editorial Les Hores té una producció de vuit llibres a l’any. Cadascun d’aquests 

llibres és un projecte individual que ha de passar per un procés que determinen els ritmes del 

mercat. Quan s’adquireixen els drets d’autor se signa un contracte pel qual l’editor es compromet 

a publicar la novel·la en un termini que, generalment i en el cas d’aquesta editorial, és de divuit 

mesos. Aquesta data pot arribar a ser més reduïda degut a factors interns, com les exigències del 

calendari de la pròpia editorial; o externs, com les circumstàncies del mercat.  

Tota novel·la passa per un procés de selecció, adquisició, traducció, correcció, disseny, 

maquetació, impressió, distribució, comercialització i promoció. Així doncs, es tracta d’un procés 

estandarditzat i, al mateix temps, és únic en si mateix, ja que aquests passos s’adapten a l’obra.   

Com es publiquen novel·les periòdicament, l’editorial treballa amb una cronologia esgraonada 

segons la qual sempre tenen algun llibre en cadascun dels estadis del procés. D’aquesta manera 

quan una novel·la es publica, hi ha una en traducció, una altra en maquetació i així 

successivament. 

2.1 Descripció general del projecte de l’editorial Les Hores 

El primer dia de pràctiques la Maria em va rebre a casa seva, la seu de Les Hores, on em va 

explicar la història de com va decidir emprendre en el sector,1 com és la rutina a l’editorial i em 

va deixar fer una ullada als futurs projectes. 

Em va explicar que l’editorial tenia un total de vint-i-vuit llibres publicats i aquell mateix mes 

sortien al mercat dues novel·les més: Lena al descobert, de Carolina Montoto, i Quartet de tardor, 

de Barbara Pym. Dies abans, l’editora m’havia enviat el manuscrit de Lena al descobert, ja que 

volia saber què pensava de la primera novel·la original en llengua catalana que es publicava a 

l’editorial. 

A més, em va explicar que una de les novel·les s’estava endarrerint en la traducció i això afectava 

els temps de la correctora, la maquetació, l’impremta, els distribuïdors i podria arribar a endarrerir 

tant la publicació per Les Hores com per l’editorial que publicava la novel·la en castellà. 

Aquell primer dia, també vaig poder assistir a una reunió en forma de videotrucada amb 

comercials de la distribuïdora. En aquesta reunió l’editora va rebre comentaris sobre la impressió 

de Lena al descobert entre els llibreters. També va presentar L’altra casa, que es va publicar a 

 
1 Més informació a https://www.nuvol.com/llibres/les-hores-o-editorial-dels-detalls-48435 
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l’octubre. Aquesta presentació consistia a explicar la sinopsi, informació sobre l’autora, Rachel 

Cusk, i explicar els arguments comercials perquè els comercials tinguin eines per parlar del llibre 

amb llibreters.  

En línies generals, el primer dia vam poder definir la meva presència dins del calendari de 

l’editorial. Col·laboraria en la promoció de les dues novel·les acabades de publicar, a més de les 

que ja estaven planificades per finals d’any: Lena al descobert, Quartet de tardor, L’altra casa i 

Inquiets. 

Amb l’objectiu de poder seguir el procés sencer d’una novel·la, la Maria em va enviar la traducció 

no corregida de Cap més veu, de Maïssa Bey. Aquesta obra es volia publicar a principis de 2022 

i, per tant, tindria temps d’ajudar en la creació de sinopsi, biografia, coberta i material 

promocional des de zero.  

També vam definir quin tipus de tasques duria a terme durant les pràctiques. Vam parlar sobre 

programar contingut per a les xarxes socials, principalment Twitter; llegir manuscrits, assistència 

en alguns processos administratius, a més de la col·laboració ja mencionada, sobre la redacció de 

la informació de la contracoberta i la solapa. 

Aquesta informació es redacta en una fitxa comercial que s’envia a la distribuïdora. En la fitxa 

apareixen dades bàsiques com el nom de l’autor, traductor, títol, preu, ISBN, sinopsi, biografia, 

citacions de premsa, cites del llibre, arguments comercials i, finalment, un breu resum de la 

novel·la a més d’idees per la coberta. El resum i les idees s’inclouen perquè aquest document 

també s’enviarà al dissenyador i així té material em què inspirar-se a l’hora de maquetar la 

coberta.  

L’objectiu de la Maria, com a tutora de pràctiques, és que agafi experiència involucrant-me en 

activitats de totes les branques: promoció, edició, lectura i administració. A més, com a editora 

també tenia la finalitat que tingues la suficient autonomia com per a alleugerir la càrrega de treball 

en les feines més senzilles o rutinàries.  
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2.2 Descripció detallada de les activitats desenvolupades 

Alguns dels processos descrits anteriorment estan professionalitzats i, per aquest motiu, són 

encarregats a col·laboradors externs de l’editorial. Es treballa amb dissenyadors, correctors i 

traductors autònoms i, per tant, la meva experiència amb aquests graons de la producció ha estat 

reduïda. No obstant això, podem distingir les activitats desenvolupades durant la meva estada de 

pràctiques en quatre blocs diferents: la valoració de manuscrits, la promoció editorial, les tasques 

administratives i la gestió del catàleg. 

Valoració de manuscrits 

Totes les editorials reben cada mes desenes de manuscrits que s’han de valorar. D’una banda, els 

agents literaris nacionals i internacionals recomanen als seus clients i envien el material: obres 

acabades, catàlegs, etc. També arriben manuscrits no sol·licitats per part d’autors novells. De 

l’altra, els editors també busquen pel seu compte novel·les que els agraden. 

Els editors han de llegir, decidir i contestar cadascun dels autors. Una de les primeres tasques que 

vaig fer a l’editorial va ser llegir manuscrits, en total tan sols n’he llegit una dotzena com a molt. 

Malauradament, cap de les novel·les que vaig valorar encaixava finalment dins de la línia 

editorial. 

Es tracta d’una tasca que, en certa manera, et transforma en una persona cínica, ja que la realitat 

és que aquestes piles de manuscrits difícilment contenen cap evidencia de talent (Korda, 2005: 

73). Es tracta d’una tasca extracurricular per a molts editors que, afortunadament, vaig poder dur 

a terme durant les hores que durava el període de pràctiques. 

És una feina amb poca recompensa, ja que, de tots els documents potser me’n vaig trobar un que 

m’agradava i va acabar essent descartat per l’editora. Però alhora és prou senzilla, consisteix a 

llegir la novel·la i escriure un breu resum de l’argument amb valoracions sobre l’escriptura i 

determinar si encaixa en la línia editorial. A vegades era fàcil de determinar, he llegit manuscrits 

eròtics, juvenils o senzillament avorrits. Altres vegades la novel·la començava amb força les 

primeres vint pàgines i finalment es perdia el fil. Fins i tot hi havia obres en una prosa excel·lent 

però amb un argument pobre. Ha estat bastant difícil llegir manuscrits per aquesta sensació de 

cinisme. Al final m’havia d’obligar a mi mateixa a recordar que es tracta d’un projecte al qual 

una persona ha dedicat tots els seus esforços i hores de treball.  

En general, em semblava que els escriptors, cegats per les ganes de ser publicats, oblidaven ser 

selectius amb les editorials. És una pèrdua de temps per a les dues parts enviar una novel·la eròtica 

a una editorial que no es dedica a aquest tipus de literatura. 
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A més dels manuscrits que envien agents i escriptors, l’editora també em va encarregar buscar 

llibres interessants entre els finalistes de premis europeus importants. Quan vaig començar les 

pràctiques al setembre, L’altra casa (2021), de Rachel Cusk, estava nominat dins la longlist del 

Booker Prize2 2021. La llista de finalistes es va publicar el 14 de setembre i, finalment, va quedar 

exclosa d’aquesta selecció. 

Per aquest motiu, l’editora em va encarregar un estudi breu dels finalistes del Booker Prize. 

Aquest informe consistia en la descripció de l’argument de cada novel·la i la meva valoració 

personal en si encaixaven o no en la línia editorial, i si esdevindrien guanyadors del premi 

finalment. Vaig concloure que les reflexions sobre el racisme i els prejudicis presents a The 

Promise, de Damon Galgut, eren dignes a tenir en compte com a possible guardonat. 

Els drets d’aquesta novel·la van ser adquirits per l’editorial Les Hores abans de la celebració de 

la gala dels premis i La Promesa —títol provisional—, guanyadora del Booker Prize 2021 serà 

publicada al setembre de 2022. Aquesta decisió va ser presa principalment gràcies a la 

recomanació per part de l’editorial castellana que ha comprat els drets. 

De manera autònoma, la Maria també em va animar a presentar informes editorials de novel·les 

que m’haguessin semblat bones. Com a resultat d’aquesta proposta, a l’octubre vaig enviar-li 

l’anàlisi (apèndix 1) d’una de les millors novel·les que vaig llegir durant l’any passat: Open 

Water, de Caleb Azumah Nelson. 

L’editora va mostrar interès en l’obra i va contactar amb l’agent literari per demanar una còpia 

del manuscrit i consultar si alguna editorial castellana havia comprat els drets. Aquesta consulta 

es fa perquè la indústria editorial castellana té una gran influència en el mercat català, ja que tots 

els lectors catalans són bilingües i poden llegir en ambdós idiomes. 

L’agent ens va comunicar que Alpha Decay havia adquirit els drets i Aguas abiertas sortiria a la 

venda el novembre. Aquesta novel·la es va descartar per incompatibilitat de calendari entre les 

dues editorials, era massa tard per poder sortir al mateix temps que l’editorial castellana. El gener 

de 2022 es va anunciar que Open Water havia estat guardonada amb el Premi Costa com a millor 

novel·la debut i al maig va guanyar The British Book Award com a millor debut de l’any. Caleb 

Azumah Nelson publicarà la seva segona novel·la a la primavera de 2023. 

 
2 El Booker Prize és un dels premis literaris més importants del món de parla anglesa, aporta un gran 
reconeixement internacional a la obra guardonada. Més informació a https://thebookerprizes.com/the-
booker-prize/about-the-booker-prize 
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Dins de les tasques d’ampliació de catàleg descrites anteriorment, també vaig realitzar un breu 

informe del catàleg que havia enviat una coneguda agència literària de Barcelona. Finalment, vaig 

valorar les novel·les guanyadores i finalistes de diferents premis internacionals com el Dublin 

Literary Award, Womens Prize for Fiction, Pultizer Prize, Viareggio, etc. Un d’aquests finalistes 

serà publicat durant el primer trimestre del 2023. 

Promoció editorial 

La promoció del catàleg és vital per a una editorial petita. En el cas de Les Hores, d’una banda, 

hi ha una empresa de comunicació que s’encarrega de la relació amb els mitjans de comunicació 

tradicionals —ràdio, televisió i premsa— i, d’altra banda, la responsabilitat de la promoció 

mitjançant les diferents xarxes socials recau en l’editor.  

La promoció a les xarxes socials consistia en piulades diàries a Twitter, butlletins informatius 

esporàdics amb la plataforma Mailchimp, actualització de notícies a Instagram, així com la 

publicació d’una imatge per cada llibre nou i la publicació de mencions de la premsa a la web de 

l’editorial. 

Quan vaig començar les pràctiques, l’editora tenia una programació de piulades a Twitter molt 

senzilla. Els tuits consistien en una citació de la novel·la, el títol i el nom de l’autor, el nom del 

traductor i l’enllaç a la pàgina web. Si el traductor tenia compte a la xarxa social, a més, se 

l’etiquetava. Podeu veure’n un exemple a l’apèndix 2. 

Durant les pràctiques, pel que fa a Twitter, organitzava documents amb les citacions de cada 

novel·la que, més endavant, combinava per anar creant una seqüència. L’ordre de les piulades 

estava determinat per les novetats editorials (apèndix 3).  

Pel que fa als butlletins mensuals o newsletters, vaig començar a redactar-los al novembre. Aquell 

mes la carta va consistir en l’anunci de la novetat del mes, Inquiets, de Linn Ullman i la 

presentació de les activitats del mes (apèndix 4). Amb aquesta mateixa estructura, s’han redactat 

els butlletins de gener, febrer, març, abril i maig. 

A més, he redactat butlletins extraordinaris per Nadal, un acte a la llibreria Ona on participava la 

Carolina Montoto, autora de Lena al descobert, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, 

Sant Jordi i la presentació de La trena de la meva àvia. 

Pel que fa a l’activitat a Instagram, es va centrar principalment en dues campanyes en forma de 

compte enrere: la de Nadal i la de Sant Jordi. Per Nadal vam fer fotografies de les publicacions 

del 2021 i un muntatge amb les imatges dels llibres digitals, els dos tipus d’imatges es van 
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combinar en forma de mosaic. També vam organitzar una rifa de dos lots amb les quatre últimes 

novel·les; per participar-hi, els lectors havien de pujar una fotografia dels seus llibres de l’editorial 

fent servir el hashtag o etiqueta #RegalaLesHores. Aquest sorteig també es va publicar a Twitter. 

Per Sant Jordi vam fer un mosaic de fotografies, a cada imatge hi havia dues novetats editorials i 

un breu comentari comparatiu: sobre la narració, l’humor, l’argument, entre altres. Pel que fa a 

les històries d’Instagram, vam preparar un qüestionari tipus test amb preguntes de les últimes set 

novel·les de l’editorial. La campanya va seguir la mateixa estructura a Twitter. 

La web de l’editorial està creada amb la pàgina WordPress i serveix, entre d’altres, per ensenyar 

i organitzar les mencions de la premsa. Aquestes mencions són molt variades, em refereixo a 

articles de diari, programes de ràdio, blogs d’internet, programes de televisió, podcast o, fins i tot, 

vídeos de YouTube. Les mencions es publiquen en ordre cronològic i la meva feina consistia a 

penjar-les al web i referenciar-les correctament.  

En el cas dels programes radiofònics o de televisió, també feia un visionat per poder referenciar 

el minut del programa concret on es començava a parlar de la novel·la. Entre setembre de 2021 i 

maig de 2022 he publicat al voltant d’un centenar de mencions a la pàgina de l’editorial. 

A més, al WordPress es creen les pàgines de cada llibre on consta la informació bàsica, tres 

imatges diferents de la coberta, les primeres pàgines, informació sobre el traductor i l’autor i la 

sinopsi, entre d’altres. Vaig crear les pàgines per a Inquiets, de Linn Ullmann; Cap més veu, de 

Maïssa Bey; Filla d’octubre, de Linda Boström; i La trena de la meva àvia, d’Alina Bronsky, tant 

a la web de Les Hores, com a la de Llegir en Català. 

Com a part de la promoció de l’editorial, vaig gravar en forma de vídeo en directe d’Instagram3 

la presentació de Lena al descobert, de Carolina Montoto, amb Míriam Cano a La Setmana del 

Llibre en Català. També vaig gravar i editar el vídeo4 de la presentació de Quartet de Tardor a 

Casa del Libro, una conversa entre Dolors Udina, la traductora; i Sam Abrams, professor 

d’universitat i escriptor del pròleg. Aquest vídeo el vaig editar en clips curts i van ser publicats 

en forma de piulades de Twitter durant el mes de novembre.  

Al mes de maig, vaig crear un Linktree a la pàgina d’Instagram de l’editorial. Linktree és un enllaç 

que es posa a la biografia del teu perfil i et porta a una pàgina que endreça el teu contingut 

multimèdia (apèndix 5). En aquest cas, de moment hi ha enllaçats el catàleg de l’editorial, la 

 
3 Mira la presentació a https://www.instagram.com/tv/CTsRTQ5jZRO/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
4 Consulta el vídeo a https://www.youtube.com/watch?v=rIBCQys2s8E&t=2s 
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subscripció al butlletí, les llistes de Booskhop i els perfils a les xarxes socials de l’editorial: 

Twitter, Instagram, Facebook, YouTube i Gmail.  

Tasques administratives 

A l’entrevista prèvia a les pràctiques, l’editora ja m’havia explicat que necessitava assistència en 

la redacció d’informes per a subvencions. A Catalunya hi ha, principalment, tres tipus de 

subvencions a l’edició: la Subvenció a l’Edició de Llibres d’Especial Interès Cultural i Gèneres 

Poc Difosos en Llengua Catalana o Occitana, la Subvenció a la Producció Editorial en Català o 

Occità i la Subvenció a Editorials per a la Traducció al Català o Occità; aquesta tercera tan sols 

cobreix les despeses de la contractació del traductor. 

La Subvenció a l’Edició de Llibres d’Especial Interès Cultural i Gèneres Poc Difosos en Llengua 

Catalana o Occitana és l’ajuda que més despeses cobreix de l’edició. D’una banda, s’ha de 

presentar un informe on es justifica el perquè d’aquest especial interès cultural. D’altra banda, 

s’ha de presentar un desglossament de les despeses de l’edició: quant han costat els drets, la 

traducció, la impressió, el disseny, i així successivament.  

Vaig redactar tres informes per a demanar aquesta subvenció. El primer d’ells parlava de Cap més 

veu, de Maïssa Bey, i justificava la seva rellevància cultural fent referència a l’estigmatització 

social de la criminalitat femenina, la violència masclista estructural, el tema de la religió i 

l’escriptura com a alliberament.  

El segon informe era el de Filla d’octubre, de Linda Boström. Aquesta novel·la parla sobre la 

memòria com a element vital en la formació de la personalitat, l’estigmatització de les malalties 

mentals i l’impacte que tenen en les relacions familiars i, la denúncia del maltractament als 

pacients per part dels hospitals suecs. 

A l’últim informe que vaig redactar parlava sobre la importància de la publicació de El meu 

germà, de Jamaica Kincaid. La novel·la és autobiogràfica i reflexiona sobre les diferències 

econòmiques i socials entre Antigua i els Estats Units, la pèrdua d’un ésser estimat per culpa de 

la SIDA, l’homosexualitat, les relacions familiars després de l’emigració. 

Aquests informes es van presentar com a part de la sol·licitud de la Subvenció a l’Edició de 

Llibres d’Especial Interès Cultural; però, si no són emparats per a l’ajut, es presentaran a la 

Subvenció a la Producció Editorial en Català. Aquesta subvenció és molt semblant a l’anterior, 

però la convocatòria cobreix menys despeses que l’altra. 
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A part d’aquestes subvencions, les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, fan 

dues convocatòries anuals d’ajut a les editorials. Es tracta del Sistema d’Adquisició Bibliotecària 

(SAB), que consisteix a fer un informe de cadascun dels llibres publicats i penjar-lo en una 

plataforma. Els informes són enviats a cadascuna de les biblioteques de Catalunya i elles decidiran 

si demanaran un exemplar o no. Finalment, les biblioteques fan una comanda de llibres a 

l’editorial i l’empresa els hi facilitarà amb un quinze per cent de descompte.  

Vaig redactar dos informes per al Sistema d’Adquisició Bibliotecària, el de La trena de la meva 

àvia, d’Alina Bronsky, i el de El meu germà (apèndix 6), de Jamaica Kincaid. De manera general, 

totes les sol·licituds de subvenció són molt semblants, les institucions volen saber l’argument de 

la novel·la, informació sobre l’autor i, en el cas del SAB, un breu resum.  

En l’àmbit internacional, l’editorial també sol·licita ajuts governamentals als països d’origen dels 

autors. Totes aquestes subvencions, una vegada han estat concedides, s’inclouen en la pàgina de 

drets del llibre. En el cas d’Inquiets, de Linn Ullmann, podem veure l’etiqueta del Norwegian 

Literature Abroad que va subvencionar-hi la traducció. 

En el cas dels ajuts internacionals, vaig redactar els informes en anglès per al programa Arts 

Abroad del Canada Council. Aquests documents tenen una estructura semblant als anteriors, però 

se centren a presentar l’editorial, Catalunya i el paper de les novel·les en la literatura catalana. 

Aquesta subvenció és per a la traducció de dues obres que sortiran publicades l’any 2023, una 

escrita per Rachel Cusk i l’altra per Miriam Toews. 

Com a part de les tasques administratives de l’editorial, també vaig desenvolupar un primer 

esborrany de pla de negoci per poder oferir un sistema de subscripció als lectors. Consistia en un 

document d’Excel on es calculaven les despeses del projecte segons el model de subscripció. 

Aquest estudi plantejava una alternativa d’ingressos per l’editorial que fos econòmica pels lectors 

i, sobretot, respectuosa amb les llibreries. 

Finalment, al mes de març es calculen els pagaments dels drets d’autor. Aquest càlcul es fa 

demanant la informació sobre l’estoc al distribuïdor i tenint en compte el percentatge del contracte 

que li toca a cada escriptor. Així mateix, hi ha autors que tenen publicades més d’una novel·la a 

l’editorial i s’ha de calcular el total de vendes de tots els seus llibres. Es tracta d’una tasca 

complicada al principi, però que més endavant t’acostumes a automatitzar-la amb les fórmules 

d’Excel.  

Gestió del catàleg 
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Les tasques de gestió del catàleg i de les novetats són les pròpies d’un tècnic editorial. Per cada 

novel·la que es publica a l’editorial, actualment vuit per any, es prepara una fitxa comercial que 

conté, principalment: la sinopsi del llibre que es trobarà a la contracoberta i la biografia de l’autor, 

que es trobarà a la solapa. 

En l’actualitat, l’editorial Les Hores treballa amb dues versions d’aquesta fitxa. Es redacta una 

interna en la qual consta la informació bàsica —títol, nom de l’autor, nom del traductor, data de 

publicació, ISBN, preu, gènere, sinopsi i biografia— i, a més, es redacten uns arguments 

comercials, un resum detallat, cites destacades, idees per la coberta i imatges de cobertes d’altres 

edicions. Aquesta informació s’envia al dissenyador perquè pugui maquetar una coberta, 

contracoberta i solapes sense haver de llegir-se la novel·la. 

Una de les cites destacades està amagada a la guarda del llibre i l’altra es fa servir al bàner de la 

web. A l’apèndix 7, hi trobareu l’última versió de la fitxa comercial interna de Filla d’octubre, de 

Linda Boström. En aquesta versió ja s’han seleccionat les cites i s’han corregit tant la sinopsi com 

la biografia.  

Quan ja s’ha decidit la coberta final de la novel·la, s’envia una segona versió d’aquesta fitxa 

comercial a la distribuïdora. Aquest segon document no té el resum detallat de la novel·la i es 

canvien els apartats sobre les idees per la coberta i les imatges de les cobertes d’altres edicions 

per la imatge de la coberta final. 

Aquests documents són molt útils per l’editorial, unes fitxes tècniques que serveixen per refrescar 

la memòria sobre un llibre concret abans d’una presentació, entrevista o club de lectura. Amb 

trenta-cinc novel·les publicades en cinc anys, és important tenir un resum de cada títol i que 

estigui accessible en qualsevol moment.   

La primera fitxa comercial que vaig redactar va ser la de Cap més veu, de Maïssa Bey. També he 

col·laborat en la redacció de les de Filla d’octubre, de Linda Boström; La trena de la meva àvia, 

d’Alina Bronsky; El meu germà, de Jamaica Kincaid; i les altres quatre novel·les que es 

publicaran aquest any.  

Finalment, la gestió del catàleg també inclou la maquetació del catàleg físic anual de l’editorial. 

Aquesta tasca va a càrrec del dissenyador, això no obstant, la informació de l’interior del catàleg 

s’ha d’adaptar a l’espai Din A5. Vaig adaptar les sinopsis de les novel·les pel catàleg de primavera 

de 2022 de Llegir en Català i, al maig vaig redactar les dades dels llibres al catàleg 2017-2022 de 

Les Hores que sortirà el mes de setembre.  
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2.3 Metodologia 

Des d’un primer moment, l’editora em va explicar exhaustivament el funcionament de l’editorial 

en tots els seus aspectes. Va parlar sobre les contractacions externes, l’empresa de comunicació, 

el dissenyador habitual i el funcionament de les subvencions, entre d’altres. Així doncs, quan vaig 

començar a fer les activitats descrites anteriorment, ja tenia una idea general sobre com s’havien 

de dur a terme. A més, quan no tenia clar com enforcar un informe, per exemple, l’editora 

m’enviava un exemple perquè jo pogués guiar-me. 

És evident que dins la incorporació a una empresa hi ha activitats que s’han d’aprendre de zero. 

L’avaluació dels manuscrits és molt subjectiva i cap dels coneixements que he adquirit durant el 

Màster d’Edició Digital m’han pogut preparar per aquesta tasca. Pot ser que, per a aquesta tasca 

hagi estat més útil el meu Grau en Literatures Comparades i, fins i tot, la meva pròpia experiència 

com la lectora. Manuscrits que a mi m’havien cridat l’atenció eren avaluats per l’editora i 

acabaven essent descartats. 

L’avaluació de manuscrits és una activitat infinita, especialment per una editorial petita. Si tenim 

en compte que l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès5 és la segona escola més gran del 

món, després de la de Nova York, entenem que una editorial amb pocs treballadors es pugui trobar 

en una posició vulnerable davant d’una quantitat tan gran d’escriptors. 

Michael Korda comença el capítol d’Editar la vida sobre la lectura de manuscrits parlant sobre 

les tasques de l’editor i la seva visió sobre aquestes: «prácticamente lo primero que aprendí acerca 

de la tarea de editor es que se trata de un trabaja muy duro» (Korda, 2005: 71). La meva 

experiència com a becària en una editorial independent coincideix amb la de Korda. 

Personalment, només vaig arribar a llegir quasi una desena de manuscrits, una ínfima part dels 

que havien arribat. 

A més, l’editor estatunidenc indica que: «El volumen del material que había que leerse era 

intimidante, pero se trataba de una tarea en esencia extracurricular, un anexo, una carga rutinaria 

de la profesión, como los monjes que deben levantarse a medianoche para oír misa» (Korda 2005: 

72). L’editora no només s’encarrega, durant més de vuit hores al dia, de les tasques rutinàries, 

sinó que quan acaba la seva jornada laboral, comencen les hores extra de lectura de manuscrits. 

Afortunadament, per a mi, sí que comptaven dins del període de pràctiques.  

Avui en dia, l’Editorial Les Hores tan sols ha publicat un dels centenars de manuscrits que han 

estat enviats. Això es deu, segons la meva experiència, al fet que molts dels treballs que he llegit 

 
5 Més informació a https://www.ateneubcn.org/escola-escriptura/informacio-general 
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simplement no s’escauen amb la línia editorial. Pot semblar que aquesta frase és un eufemisme 

per rebutjar-los, però la veritat és que es trameten novel·les juvenils, eròtiques, de fantasia a 

editorials que no publiquen aquest tipus de llibres. Com comentava anteriorment, l’avaluació dels 

manuscrits és subjectiva; no obstant això, hi ha assignatures del Màster que m’hi han permet 

aportar els meus coneixements dins l’empresa.  

Els continguts de l’assignatura de Dispositius i Models de Negoci, per exemple, ha esdevingut un 

coneixement bàsic per començar a treballar en les tasques d’una editorial. L’assignatura m’ha 

permès entendre cap a on va el món de la lectura envers l’augment de les tecnologies, les 

tendències del mercat actual i, fins i tot, el paper de les biblioteques i el tracte d’aquestes amb 

editorial i llibreries. L’assaig coordinat per Cordón (2012) ha estat una visió fonamental en la 

meva formació, es tracta d’una obra que parla sobre rapidesa dels avançaments tecnològics i, 

malgrat ser escrita fa una dècada, el seu contingut encara és vigent. 

Una de les activitats concretes, en què he pogut aplicar els coneixements adquirits durant el 

màster, ha estat la de promoció. L’assignatura de Distribució, Màrqueting i Comercialització va 

ser essencial per poder tenir confiança a l’hora de realitzar butlletins, per exemple. D’una banda, 

les pràctiques proposades dins del currículum em van ajudar a familiaritzar-me amb el 

funcionament tant de Mailchimp com de WordPress. De l’altra, les publicacions anteriors en 

ambdues plataformes em van ajudar a tenir una guia sòlida i poder seguir-la. A més, els vídeos 

didàctics del professor Christian Verdú demostraven, d’una manera senzilla i pas per pas, com fer 

funcionar cadascuna de les plataformes. 

Afortunadament, no ha estat necessari aplicar els coneixements d’aquesta assignatura sobre com 

tractar amb el criticisme en línia. La comunitat de seguidors a les xarxes socials de l’editorial està 

formada per lectors i entusiastes de la literatura. Naturalment, hi ha persones que no han gaudit 

d’algunes de les novel·les i sempre és interessant rebre les seves opinions. No obstant això, el 

manteniment de les xarxes socials és molt tranquil. 

Les Hores col·labora amb un dissenyador professional que elabora les cobertes i el contingut 

creatiu de la web, a més d’un maquetador que s’encarrega de dissenyar l’interior del llibre. Per 

aquest motiu no ha estat necessari que fes servir el programa Adobe InDesign o Adobe 

Dreamweaver per crear cobertes o tripes de llibre com vam aprendre a les assignatures d’Edició 

en EPUB i Disseny de Llibres i Producció Editorial. Pel mateix motiu, tampoc no he exercit com 

a correctora de textos. 

Però és innegable que l’estudi global de les traduccions ens diu molt sobre un sistema literari 
concret en un moment determinat, sobre el pes de les modes literàries, sobre la popularitat dels 
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gèneres, sobre les exigències comercials del mercat, sobre les influències de la promoció i de la 
publicitat, etc. (Parcerisas, 2010: 20) 

Com que la major part dels llibres del catàleg són traduccions, s’ha de tractar amb els contractes 

amb traductors, però també amb agències literàries internacionals. Així mateix, també són 

necessàries les subvencions governamentals com a font d’ingressos per poder continuar amb el 

mateix nivell de producció, sobretot quan l’empresa comença a funcionar.  

El període cronològic examinat en el present volum correspon a l’etapa de la màxima producció 
bibliogràfica en català, en xifres absolutes, de tots els temps. D’aquí que, en lògica proporció, hagi 
assolit també el zenit la publicació de traduccions, acollides per editorials de tota mena i magnitud 
i en proporcions molt variables. (Llanas, 2010: 65) 

Afortunadament, la Generalitat de Catalunya inverteix recursos en la cultura. Com indica 

Parcerisas «La traducció és un excel·lent barem per a mesurar la salut d’un sistema literari 

concret.» (Parcerisas, 2010: 19). És important reconèixer l’equilibri entre la producció autòctona 

i la importada, però és cert que s’ha de mantenir un flux constant de traduccions internacionals 

per enriquir la pròpia cultura. 

En aquest sentit, l’assignatura de Propietat Intel·lectual i Contractació ha estat essencial per a la 

meva formació. M’ha proporcionat una base legal per entendre els contractes de traducció i edició, 

però també, i sobretot la part més pràctica de l’assignatura, m’ha proporcionat una perspectiva 

realista a l’hora d’entendre els ritmes de producció d’una editorial independent com Les Hores. 

2.4 Cronograma 

Setembre 

Durant el mes de setembre vaig començar el període de pràctiques, aprenent de zero el 

funcionament de l’editorial i familiaritzant-me amb el catàleg. Em vaig responsabilitzar de la 

programació de piulades a Twitter i de llegir dos manuscrits dels què havien enviat a l’editorial. 

A part, vaig realitzar un breu informe analitzant els finalistes presents a la shortlist del Booker 

Prize 2021. 

Entre el 10 i el 19 de setembre se celebrava La Setmana del Llibre en Català6 al Moll de la Fusta 

de Barcelona. Allà, Les Hores participaria com a part de l’associació d’editorials independents 

Llegir en Català, venent llibres i amb la presentació de Lena al descobert. La presentació va ser 

enregistrada i pujada a xarxes socials, com a material promocional per la novel·la. 

 
6 Més informació sobre La Setmana a https://www.lasetmana.cat 
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Cap a finals de mes vaig redactar la fitxa comercial de Cap més veu: biografia, sinopsi, arguments 

comercials, resum i idees de disseny per la coberta. Vaig comprovar que tots els llibres del catàleg 

tenien pàgina a Goodreads i vaig crear una pels que faltaven.  

Octubre 

A l’octubre es va celebrar la presentació de Quartet de tardor, amb la traductora Dolors Udina i 

el poeta D. Sam Abrams a Casa del Llibre. Vaig gravar i editar el vídeo per xarxes socials.7  

Aquell mes també vaig llegir Filla d’octubre, redactar la fitxa comercial i ajudar a decidir el títol. 

A més de llegir un parell de manuscrits més, fer l’informe de lectura d’Open Water i els informes 

dels finalistes a premis literaris europeus i el del catàleg d’un agent literari. 

Novembre 

Al novembre vaig seleccionar diverses cites de Cap més veu i Filla d’octubre, aquesta selecció 

va ser útil per escollir la que apareix a l’interior de la coberta de la novel·la i al baner promocional 

de la pàgina web. Durant aquest temps continuava programant tuits, gestionant les aparicions de 

l’editorial a la premsa i llegint un parell més de manuscrits.  

Per primera vegada, al mes de novembre vaig escriure el butlletí mensual de Les Hores. També 

vaig llegir i redactar la fitxa comercial de La trena de la meva àvia. 

Desembre 

Al desembre vaig col·laborar en la redacció de l’informe per presentar Inquiets al Sistema 

d’Adquisició Bibliotecària. Vam preparar el contingut promocional de la campanya de Nadal, 

fent fotografies per les xarxes socials i muntatges amb els llibres digitals de Les Hores. Com a 

part de la campanya, també vam fer un sorteig de les últimes quatre novetats. 

Per Nadal vaig redactar dos butlletins, un per als subscriptors i l’altre pels periodistes, on es feia 

un resum de l’any i de les últimes publicacions. De cara a la premsa també es va parlar de les 

primeres tres publicacions del 2022. Finalment, vaig redactar el resum de les sinopsis del llibres 

de Les Hores que es va incloure al catàleg de primavera de Llegir en Català. 

Gener 

 
7 Presentació de Quartet de tardor: https://www.youtube.com/watch?v=rIBCQys2s8E&t=1s 
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Al gener vaig llegir i avaluar tres manuscrits més. A finals de mes es publicava Cap més veu així 

que vaig redactar el butlletí mensual on ho anunciàvem, vaig programar tuits i publicar la 

informació de la novel·la a la web de l’editorial. També vaig llegir i redactar l’informe de lectura 

de la novetat de l’editorial de gener de 2023. 

Febrer 

Durant el mes de febrer vaig llegir i redactar l’informe de El meu germà, de Jamaica Kincaid. 

Vaig escriure el butlletí del mes on parlàvem de la publicació de Filla d’octubre, de Linda 

Boström. Com cada mes, vaig programar les piulades i vaig anar publicant rutinàriament a la web 

les mencions a la premsa de les novel·les, així com el contingut de la novetat de febrer.  

Vaig redactar l’informe del Sistema d’Adquisició Bibliotecària per La trena de la meva àvia, 

d’Alina Bronsky. L’editora em va proposar fer un pla de negoci senzill pel llançament de Aixeta, 

una plataforma de mecenatge. 

Març 

Març va començar amb una breu campanya pel Dia Internacional de la Dona Treballadora. Vam 

crear una pàgina afiliada per l’editorial a la botiga online Bookshop, així com vaig fer una pluja 

d’idees de llistes temàtiques per anar publicant a la plataforma: una d’elles era en honor al 8 de 

març. Aquesta llista va transcendir al butlletí del mes. Vaig llegit tres manuscrits i, finalment, 

amb la publicació de La trena de la meva àvia, vaig pujar el contingut a la web de l’editorial. 

Abril 

Abril és el mes de Sant Jordi, així que vam fer inventari dels llibres presents a l’oficina amb 

l’objectiu de tenir-los comptabilitzats de cara a la diada. També vam idear una campanya per 

Instagram i una diferent per Twitter. Vaig ver una llista de Bookshop de recomanacions per Sant 

Jordi. També vaig maquetar unes infografies amb les dades sobre on seria la parada de l’editorial 

durant el dia 23. Vam assistir als Premis Continuarà de RTVE i vaig gaudir del matí passat per 

aigua de Sant Jordi venent llibres a la parada al Passeig de Gràcia.  

Maig 

Finalment, maig vaig organitzar la meva fi de pràctiques. Vaig redactar el butlletí mensual i un 

especial commemoratiu del cinquè aniversari de Les Hores. També vaig programar les piulades 

del mes i vaig deixar-ne més de preparades de cara a l’estiu. A la pàgina d’Instagram hi vaig 

vincular un Linktree. A més, vaig finalitzar de redactar dos informes per demanar una subvenció 
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al Canadà Council for the Arts per dues novetats del 2023. Vaig deixar enllestit pel dissenyador 

el contingut del Catàleg 2017-2022, així com un primer esborrany de les fitxes comercials dels 

llibres que es publicaran aquest any.  

2.5 Descripció i valoració dels resultats   

Les pràctiques han esdevingut una experiència vital dins dels meus anys formatius. No només he 

tingut l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits durant la meva etapa com a estudiat, sinó 

que també m’ha permès entendre el funcionament d’una editorial i, fins a cert punt, preparar-me 

per al món laboral. 

Pot cridar l’atenció l’absència d’edició digital dins la meva experiència a l’empresa. Això és a 

causa de la manca d’incentius per a poder editar llibres electrònics. En primer lloc, la digitalització 

dels llibres afavoreix la descàrrega il·legal de contingut i, aquesta afecta de forma devastadora 

especialment a les editorials més petites. En segon lloc, en l’últim any les editorials no han 

disposat d’una ajuda governamental en l’edició de llibres digitals. I, finalment, com indiquen 

Vicente i Gozzer, és important tenir en compte el preu i format d’aquest tipus d’edicions: 

El precio de los libros electrónicos con base en un porcentaje x menor que el de los impresos es 
una estrategia que, a pesar de ser sencilla y fácil de entender, no está siendo la adecuada. [...] La 
mayoría de los lectores que compran y descargan libros electrónicos han aprendido dos cosas: que 
el valor que asignan a la propiedad de un archivo digital (y, por tanto, el valor que le dan) es mucho 
más bajo que el de un objeto físico, y además que la versión digital de un libro impreso es, muchas 
veces, una versión empobrecida de éstos, y además protegido por un DRM que impide compartir 
el libro. (Vicente i Gozzer, 2012: 105). 

És a dir, malgrat que els editors tenen un major marge de benefici amb la venda directa d’EPUB 

en comparació amb la venda del llibre tradicional, el preu actual basat en la venda d’exemplars 

no afavoreix la compra als lectors. 

Com es pot observar, moltes de les activitats executades a les pràctiques no tenen una valoració 

quantitativa. Podem dir, per exemple, que cap dels manuscrits que vaig llegir es publicaran a 

l’editorial, però aquesta valoració, encara que numèrica, no ens aporta informació sobre les 

conseqüències de la meva estada a l’empresa. 

Podem mirar com han evolucionat el nombre de seguidors a les diferents xarxes socials de 

l’editorial. Aquesta informació no té necessàriament una relació de causalitat amb la meva feina, 

però sí que ens dona informació sobre l’evolució de l’empresa en general. El primer butlletí que 

vaig escriure al novembre va arribar a 133 subscriptors, i des de llavors el creixement dels lectors 

ha estat lineal. Actualment, hi ha 166 persones que han escollit rebre les notícies de l’editorial de 

forma directa al correu electrònic. 
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Pel que fa a les xarxes socials amb les que he treballat, al mes de setembre hi havia 2.973 seguidors 

Twitter, actualment hi ha 3.701 seguidors que veuen les nostres piulades diàries al seu mur de la 

plataforma. A Instagram fa nou mesos hi havia 2.430 seguidors i avui hi ha 2.801 seguidors.  

A l’hora de valorar aquests números, s’ha de tenir en compte que l’editorial és relativament jove; 

el maig de 2022 feia cinc anys. A més, Catalunya compta amb una particularitat important, els 

lectors tenen una oferta cultural àmplia i, a més bilingüe; el que provoca un desequilibri molt 

important entre l’oferta i la demanda.  

Segons l’informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España de 2021, de la Federación 

de Gremios de Editores en España el 67,9 % de la població espanyola llegeix llibres i aquests 

lectors llegeixen una mitja de deu llibres a l’any (pg. 20). Si comparem aquesta informació amb 

els 6.420 llibres editats l’any 2019 a Catalunya8, és raonable estar d’acord amb Folch quan 

comenta «Cal reduir la producció, equilibrar l’oferta amb la demanda i ajustar a la reducció de 

saturació a les llibreries.» (Folch, 2006: 77). 

Folch continua la seva anàlisi indicant «Els editors, a més, hem de participar en projectes culturals 

de primera línia i estar a prop de la societat civil catalana» (Folch, 2006: 79). Per aquest motiu 

penso que part d’aquest creixement indicat és responsabilitat del treball de base de l’editora, faig 

referència a la seva participació en fires de llibres, presentacions, clubs de lectura a llibreries i 

biblioteques, entre d’altres. 

3. Conclusions 

Les editorials independents que publiquen fonamentalment llibres traduïts en llengua catalana es 

troben en una situació especialment vulnerable. D’una banda, com comenta Parcerisas, «la 

traducció es troba a Catalunya sotmesa a les pressions del mercat, i aquestes pressions 

comparteixen, per força, el component ideològic que el mercat fa prevaler: garantir per damunt 

de tot un bon guany econòmic» (Parcerisas, 2010: 31). Aquesta pressió es tradueix, com he pogut 

observar, en l’espoli ocasional d’autors per part d’editorials més grans.  

D’altra banda, l’editorial està sotmesa als ritmes del mercat, tant de producció com cronològics. 

En el moment que una editorial catalana compra els drets d’una traducció, ha de parlar amb l’agent 

per assabentar-se sobre la possible traducció en castellà i així, poder posar-se en contacte per 

quadrar agendes i publicar el llibre a l’hora. Les condicions del nostre territori són una causa i, 

com indica Parcerisas es tracta d’un «àmbit demogràficament reduït, sense estat propi, i en 

 
8 Més informació a: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10359   
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coexistència amb un altre sistema literari i cultural molt més fort —el del castellà— explica molts 

dels avatars que ha sofert la traducció a Catalunya» (Parcerisas, 2010: 21).  

Com tots els lectors potencials d’una editorial catalana són bilingües, tenen llibertat d’escollir 

entre les dues edicions. Per aquest motiu les editorials catalanes intenten ajustar els preus a 

l’edició en castellà, quadrar les dates de publicació, intentar fer una promoció conjunta, etc. El 

ritme de publicació de la novel·la en castellà pot causar que una editorial catalana desisteixi 

completament les negociacions per publicar-la, empobrint així la salut del sistema literari.  

A Espanya el preu dels llibres és fix des de l’any 1975, actualment està determinat segons l’article 

novè de la coneguda popularment com a Llei de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques9. 

Malgrat la legislació vigent, és cert que els editors tenen un petit marge per poder ajustar el preu 

dels exemplars. Com indica Folch, «les tirades del castellà són més altes que les del català, raó 

per la qual aconsegueixen baixar el cost unitari i, per tant, el preu de venda el públic» (Folch, 

2006: 78), això significa que les editorials catalanes tenen un menor benefici ja d’entrada, ja que 

tenen un menor nombre de lectors potencials. 

Malgrat aquests factors desfavorables, l’empresa treballa incansablement per poder continuar 

editant novel·les que aportin un valor literari i artístic a la societat. Mario Muchnik (2002:102) 

diferència entre les editorials sí, és a dir, aquelles que estan compromeses amb la literatura 

cultural; i les editorials no, les que publiquen contingut comercial. Potser al segle XXI s’ha de 

diferenciar entre editorials comercials i independents, ja que la feina de l’editor varia molt entre 

una editorial amb cent treballadors i una altra que només en té dos.  

Les Hores és una editorial sí, però no disposa d’una gran plantilla de treballadors. L’editora és 

l’encarregada de contractar als traductors, revisar la feina dels correctors, posar-se en contacte 

amb agents literaris, comprar codis ISBN, enviar llibres al dipòsit legal, reunir-se amb la 

distribuïdora, coordinar el dissenyador amb la impremta, acudir a les presentacions de l’últim 

llibre que publica, etc. La lectura de manuscrits és, com diu Korda (2005:72), una tasca 

extracurricular, els deures que s’emporta a casa després d’haver treballat més de vuit hores. El 

dia a dia dels editors independents s’apropia més a una idea d’editor-empresari, que a l’editor-

enginyer de qui parla Unseld (2018:39). Aleshores, és normal que, com aquest investigador, ens 

demanem: 

¿En qué medida una editorial que, como las demás empresas, está organizada según el modelo 
capitalista y tiene que producir ganancias, puede editar literatura, una literatura que, si es 
importante, siempre se sitúa al lado de los débiles y oprimidos, o que si es explícitamente política 

 
9 Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Boletín Oficial del Estado, 150. 
De 23 de juny de 2007. https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/10/con 
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se opone a la maximización de los beneficios, al crecimiento despiadado, la explotación de 
nuestros fundamentos ecológicos por la técnica y la civilización, y defiende nuevos derechos 
individuales fundamentales? (Unseld, 2018: 33) 

Malgrat que les editorials són una empresa organitzada segons el model capitalista, tant els lectors 

com la majoria dels editors són treballadors i víctimes d’aquest mateix model capitalista. Ens 

sembla injust assenyalar d’aquesta manera les editorials quan no hi ha, en l’actualitat, una altra 

opció de sistema. 

En el cas de les editorials independents, o editorials sí, el que succeeix és que necessiten ajuts del 

govern per poder continuar fent la seva feina. Si ens fixem en la Generalitat de Catalunya, podem 

trobar multitud de subvencions diferents: Subvenció a la producció editorial en català i en occità, 

Subvenció a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries, Subvenció per a 

l’edició d’obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris, Subvenció per a l’edició 

d’audiollibres en llengua catalana o occitana, aportacions reintegrables a projectes i plans 

editorials, etc. Alhora, també hi ha subvencions estrangeres compatibles que cobririen traduccions 

de les seves novel·les nacionals al català. 

La independència que suposa tenir una subvenció governamental afavoreix que les editorials es 

puguin permetre mantenir-se fidels a la idea romàntica de literatura que proposa Unseld 

(2018:33). De fet, el volum de treball i la duresa de l’ofici de les que parla Michael Korda 

(2005:71) suposen, a la pràctica, un cribratge vocacional: si no t’agrada la literatura, et quedes 

fora. I és precisament aquesta suma de factors el que preserva actualment el valor literari de les 

publicacions contemporànies. 

És un error categoritzar a totes les editorials independents com a editorials sí i totes les comercials 

en la no. Els grans gegants editorials tenen el luxe econòmic de poder publicar llibres bons encara 

que no siguin rendibles, però alhora tenen la capacitat de fer una campanya publicitària adient per 

convertir-les en prolífiques. És obligació dels lectors fer responsables les grans editorials: si no 

podem confiar en la intervenció estatal o la bona fe de l’empresari, potser com a consumidors 

podem escollir a quines butxaques van els nostres diners. En paraules de Jason Epstein, editor 

nord-americà, a la pràctica totes les editorials procuren equilibrar el seu catàleg amb una barreja 

de best-sellers i novel·les amb valor cultural. 

Todas las editoriales importantes contaban con tres o cuatro escritores famosos como éstos que 
producían continuamente best-sellers. Pero los cimientos sólidos —el capital acumulado— en que 
se apoyaban los editores eran los libros de sus catálogos que se vendían año tras año. Eran estos 
títulos los que proclamaban la fortaleza económica de un sello y su prestigio cultural: una fuente 
de orgullo que compensaban de sobra a los propietarios y a sus empleados por los beneficios 
mínimos y los sueldos bajos característicos del sector. (Epstein, 2001: 18) 
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En paraules d’Unseld «El viejo secreto del editor consiste precisamente en la combinación, la 

mezcla, y la amalgama de autores jóvenes y viejos, de libros de venta segura y de venta dudosa y 

hasta de libros seguramente invendibles» (2018:52). Les editorials es recolzen molt en aquest 

equilibri a l’hora de construir el seu catàleg de forma coherent.  

Al catàleg de Les Hores trobem aquest equilibri. Una bondat complicada (2020) de Miriam 

Toews, està escrita per una de les autores canadenques més importants, però alhora atrau un públic 

jove pel seu argument. Quartet de tardor (2021) és un clàssic anglès de la gran Barbara Pym sobre 

l’amistat que parla de la vida més enllà de la jubilació. L’últim amor de Baba Dúnia (2019), 

d’Alina Bronsky, és una novel·la curta i divertida que agrada a tothom, ja per la sisena edició. Els 

lectors més lletraferits poden gaudir de la prosa de Fleur Jaeggy amb Proleterka (2018) o La por 

del cel (2019). Entenem, aleshores, que és gràcies a aquest equilibri i l’ajuda governamental, que 

les editorials poden tenir èxit comercial i publicar manuscrits d’escriptors novells, sense 

comprometre la línia editorial. 
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Apèndixs 

Apèndix 1: Informe de lectura «Open Water» (elaboració pròpia) 

INFORME DE LECTURA 

 

Títol: Open Water 

Autor: Caleb Azumah Nelson 

Pàgines: 147 

Lector/a: Erika Bastide Daina 

Data: 2021 

Gènere: Novel·la 

 

Valoració sintètica: Caleb Azumah Nelson ens presenta un debut extraordinàriament madur. 
Open Water és una novel·la de tan sols 150 pàgines que amaga una intensitat colpidora, mitjançant una 
característica prosa poètica l'autor ens regala un homenatge a l'amor, la vida i, principalment, a la cultura 
negra. Amb una narració en segona persona s'aconsegueix involucrar al lector: els personatges sou tu i ella. 
L'anonimat de la narració crea una atmosfera íntima i elegant, carregada d'anàfores i al·literacions. La 
novel·la és un viatge curt, però intens sobre la relació entre aquests dos personatges: d'ençà que es coneixen 
fins que se separen. 

Paraules clau: POESIA, AMOR, RACISME, CULTURA, FOTOGRAFÍA, INTIMITAT, NEGRESA. 

Llibre en una frase: Una cançó d'amor a l'art negre i el pensament - Yaa Gyasi. 

Consideracions sobre la trama i el to narratiu:  

La narració en segona persona involucra al lector en aquesta història d'amor, aconsegueix estimar al 
personatge d'ella, però alhora entendre'l amb ell. Es viu la relació des de ben endins, formant-ne part. Per 
aquest motiu, quan la relació arriba al final, acabem amb un sentiment de buit: també ens han trencat el cor 
a nosaltres.  
És una novel·la curta però no lleugera. El lector ha d'estar atent de l'astúcia de l'autor: metàfores, anàfores, 
idees recurrents i, el més importat al meu pare: referències. Aquestes referències no són subtils, però 
sí és veritat que són constants i potser desconegudes pel lector: Zadie Smith, James Baldwin, Roy  
DeCarava, Kendrik Lamar, Lynette Yiadom-Boakye, James Brown, Sola Olulode... Literatura, pintura, 
cinema, rap, política però també referències a víctimes d'assassinats per part de la policia. Aquesta densitat 
no entorpeix la lectura, si no l'enriqueix. 

També hi ha una forta influència de la fotografia, ens trobem amb descripcions molt exactes sobre els 
personatges, els llocs, les interaccions i els sentiments. No es tracta d'una novel·la "bona per ser un debut", 
és una novel·la bona. Ja s'ha traduït a l'alemany (Freischwimmen) i a l'italià (Mare Aperto) i només és 
qüestió de temps que arribi en castellà. 
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Estructura i focus temàtic:  

Seguim a la parella des que els presenten una nit d'hivern en un bar del sud-est de Londres. És aleshores 
quan senten una connexió impossible d'ignorar, el problema és que ella surt amb un amic d'ell: així comença 
la relació entre els dos, d'una manera platònica. Gràcies a aquesta distància imposada, la primera atracció 
que van sentir en aquell pub es va transformant a poc a poc en una vertadera relació d'amistat.  
Se'ns presenta una estructura simètrica: es coneixen al primer capítol, vivim la seva amistat fins al capítol 
quinze on es confessen l'amor. La seva relació dura fins al capítol vint-i-cinc. 

La novel·la està recolzada principalment en les converses dels personatges així com l’evolució personal 
que viuen durant els mesos que els seguim. En aquest aspecte ens recordaria a obres com les de la Sally 
Rooney o la trilogia de pel·lícules d’en Richard Linklater (Before Sunrise, Before Sunset, Before 
Midnight). 

A les primeres pàgines es parla de l’art com a carrera, ell és fotògraf i ella ballarina. Tots dos menyspreen 
fins a cert punt la importància del seu ofici quan ho expliquen a una tercera persona. També parlen de la 
seva infància, marcada pels conflictes de classe. Com anar a una escola o una altra, segons el barri, pot 
arribar a empentar o enfonsar el teu futur.   

Com a temes recurrents, s’ha de destacar el dol. El dol d’ell per la mort de la seva àvia en un primer moment, 
i més endavant la mort de l’avi. Això desemboca en reflexions sobre la masculinitat: com el pare amaga els 
seus sentiments -la profunda tristesa arran de la pèrdua de la mare- davant de tota la família. 

No es pot parlar d’Open Water sense parlar sobre l’amor. Com ens canvia i ens defineix, la bellesa de les 
converses entre els dos protagonistes és el fil connector de la novel·la. També l’amor cap a la cultura i la 
pàtria perduda, Ghana com a lloc segur on no hi ha racisme. Però principalment amor en forma d’elogi que 
es du a terme durant les 150 pàgines cap a artistes, polítics i referents negres del segle XX i XXI. 

L’últim pilar important és el racisme. Està present durant tota la novel·la, al principi de manera més subtil: 
com una barberia concreta al sud-est de Londres és un espai segur. Més endavant es va tornant més evident: 
una mirada acusatòria per part de la policia, una baralla que acaba amb abús policial, la mort d’un conegut. 
És la perpètua sensació d’inseguretat i el trauma que comporta saber que qualsevol dia pot ser el teu últim 
dia: com li ha passat a Rashan Charles o a Edson Da Costa (assassinats per la policia anglesa a l’estiu de 
2017). 

El narrador repeteix en nombroses ocasions que no som la suma dels nostres traumes. En aquesta novel·la 
s’explora com els nostres traumes poden trencar una relació, concretament el distanciament s’imposa per 
la falta de comunicació dels nostres patiments. 

Valoració comercial i de públic: És un llibre molt bo i penso que li pot agradar a una gran part dels lectors. 
Potser per culpa de les referències constants el gaudirien més persones familiaritzades amb la cultura negra. 
La qualitat de l'escriptura és evident i els tòpics són universals. Caleb Azumah Nelson reflexiona sobre 
l'impacte que pot arribar a tenir el racisme sistèmic en un jove londinenc. A vegades ens pensem que 
els casos de violència policial contra els ciutadans negres només es produeixen a l'altre costat de l'Atlàntic, 
però la veritat és que a aquests crims d'odi estan més a prop del que ens pensem. 

Puntuació literària: 9/10  

Puntuació comercial: 7/10 
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Dificultat de traducció: Penso que és una novel·la no gaire fàcil de traduir. Tant el llenguatge poètic com 
la constant al·lusió a referents culturals s’han de tractar amb cura i experiència. Seria molt enriquidor per 
obtenir un resultat bo, que el traductor estigui familiaritzat amb part de les referències d’Open Water. 

Biografia autor: Caleb Azumah Nelson (n.1993) és un escriptor i fotògraf britànic-ghanès que viu al sud-
est de Londres. Va quedar a la shortlist del Palm Photo Prize, va guanyar el premi People‘s Choice i el 
premi nacional de la BBC per la millor història curta, també ha estat a la longlist del premi britànic Gordon 
Burn. La seva primera novel·la, OPEN WATER, ha estat un èxit al Regne Unit i EUA, també ha estat 
traduïda a l’alemany i a l’italià. 

Relació amb altres autors: Open Water ha estat elogiada per autors com Yaa Gyasi, Bolu Babalola, 
Andrew McMillan, Candice Carty-Williams, Jessica Andrews, etc. El ritme de la novel·la em recorda a 
Gent Normal, però es veu una gran influència de Zadie Smith i sobretot James Baldwin. 

 

Moodboard de la novel·la, fet pel propi Caleb Azumah Nelson. 
 

 

Apèndix 2: Tuit de Les Hores (elaboració propia) 

  

Il·lustració 1: Tuit 10 de maig de 2022 de l'Editorial LesHores 
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Apèndix 3: Seqüència piulades desembre 2021 (elaboració propia) 

Dilluns 6  
🖊 «Aquesta és la diferència, suposo, entre un artista i una persona normal: l’artista pot crear fora d’ell 
mateix la rèplica perfecta de les seves intencions, mentre que la resta de nosaltres ens limitem a crear una 
confusió.»  
📖L’altra casa, de Rachel Cusk  
🌍Trad. @AfricaRM  
https://editorialleshores.com/cataleg/laltra-casa/ 
 
Dimarts 7  
🖊 «Les queixes són pesades, per a un mateix, per als altres. Són vulgars i fan perdre temps.»  
📖Ostatges, de @NinaBouraoui  
🌍Trad. d’@acasassas1  
https://editorialleshores.com/cataleg/ostatges/ 
 
Dimecres 8  
🖊 «Quan algú va preguntar a Pau Casals per què continuava practicant amb el violoncel tot i haver fet els 
noranta anys, ell va contestar: “Perquè trobo que si practico milloro”.»  
 📖Inquiets, de Linn Ullmann  
🌍Trad. @txellysavalas  
https://editorialleshores.com/cataleg/inquiets/  
 
Dijous 9  
🖊 «La Marcia era una d’aquelles dones que, encoratjada per la seva mare, havia jurat que no deixaria mai 
que un bisturí de cirurgià li toqués el cos, perquè el cos d’una dona era una cosa molt íntima.»  
📖Quartet de Tardor, de Barbara Pym  
🍂Pròleg de @dsamabrams 🌍Trad. @destret  
https://editorialleshores.com/cataleg/quartet-de-tardor/ 
 
Divendres 10  
🖊 «Profereixo el meu nom d’una tirada i sense emprar cap verb. Així. (Magda)Lena Codina.»  
📖Lena al descobert, de @carolinamontot  
https://editorialleshores.com/cataleg/lena-al-descobert/ 
 
Dissabte 11 
 🖊 «Havia interpretat la supervivència com a llibertat i havia fugit amb ella.»  
📖L’altra casa, de Rachel Cusk 🌍 
Trad. @AfricaRM  
https://editorialleshores.com/cataleg/laltra-casa/ 
 
Diumenge 12 
 🖊 «I és que parlar és exactament el contrari de callar. No ho oblidis mai, això, tresor: Les paraules que ja 
han arrencat el vol no les podem pas engrapar per l’ala.»  
 📖Inquiets, de Linn Ullmann  
🌍Trad. @txellysavalas  
https://editorialleshores.com/cataleg/inquiets/ 
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Apèndix 4: Butlletí de Les Hores novembre 2021 (elaboració propia) 

Il·lustració 2: Newsletter novembre 2021 



 30 

 

Apèndix 5: Linktree de l’Editorial Les Hores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix 6: Informe de El meu germà per al SAB 

 

Sistema d’Adquisició Bibliotecària 

Títol: El meu germà 

Autor: Jamaica Kincaid 

Editor: Les Hores 

Dades tècniques 

Edició num: 1 

Data publicació original: 2022 

Número de pàgines: 120 aproximadament 

Format: 140 x 210 mm 

Preu: 17.90€ 

Traductor: Carme Geronès 

 

Sinopsi:  

Il·lustració 3: Linktree de l'editorial. 
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Devon Drew, el germà petit de Jamaica Kincaid, va morir de sida el 19 de gener de 1996, als trenta-tres 
anys. 

La prosa superba d'aquesta autora es posa al servei de la narració per explicar-nos la vida i la mort del seu 
germà, però també la història de la seva família a l'illa d'Antigua, una constel·lació centrada en la figura 
poderosa i de vegades amenaçadora de la seva mare. 

Encantador, poètic i dolorosament sincer, aquest és el relat d’una vida que va acabar massa aviat. Una 
història commovedora que aprofundeix en la incomunicació de les relacions familiars i que exposa, d'una 
manera contundent, diferents sentiments davant de la mort. Un homenatge al seu germà, dedicat a totes les 
persones que el van ajudar durant la seva malaltia. 

“Aquest llibre ric i complex és la memòria d'una refugiada que mai no ha pogut oblidar d'on venia.” - Anna 
Quindlen, The New York Times Book Review 

Finalista del National Book Award de 1997, en la categoria de No-ficció. 

Guanyadora del Premi Prix Femina étranger 2000. 

Sobre l'autora: Jamaica Kincaid 

Jamaica Kincaid va néixer el 1949 a Antigua, una petita illa del Carib que fou colònia d’Anglaterra fins al 
1967 i que assolí l’estatus de nació el 1981. Es va formar en el sistema educatiu anglès, fins que, el 1965, 
amb disset anys, va ser enviada a Nova York, on va treballar com a au-pair. Poc temps després va començar 
a estudiar fotografia i a escriure articles periodístics, i va treballar a The New Yorker. Actualment viu a 
Vermont i ensenya literatura creativa a la Universitat de Harvard.  

Ha publicat diverses novel·les, entre les quals destaquen Annie John (1986), A small 
place (1988), Lucy (1990, Les Hores 2018), Autobiografia  de la meva mare (1994, Les Hores 2019), El 
meu germà (1997, Les Hores 2022) i Mr. Potter (2002). Les seves columnes “Talk of the Town” publicades 
al The New Yorker van ser recollides a Talk Stories (2001), el 2005 va publicar Between Flowers i el 
2013 See Now Then. 

Jamaica Kincaid és considerada una de les escriptores actuals més importants i influents. Admirada per la 
seva destresa estilística, la seva escriptura reflexiona sobre la influència i les limitacions socials de la raça 
i el gènere, aprofundint en els mons interiors dels seus personatges amb una força potent, desafiadora i 
misteriosa. 

El seu nom ha estat citat entre els possibles candidats al premi Nobel de literatura. 

Sobre la traductora: Carme Geronès 

Carme Geronès (Barcelona), ha traduït més de dues centes obres de l’anglès o el  francès al català. Entre 
elles destaquem les traduccions d’autors com Louis Althusser, Edward Anderson, William Beckford, Saul 
Below, G.K. Chesterton, Roald Dahl, Ildefonso Falcones, John Grisham, Patricia Highsmith, Chester 
Himes, Henry Kissinger, Milan Kundera, Doris Lessing, Frederic Manning, Horace McCoy, Salman 
Rushdie, Jim Thompson, Jules Verne. 

Resum detallat: 
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El llibre és un relat autobiogràfic dividit en dues parts. L’escriptora narra, en primer lloc, la malaltia del seu 
germà i els efectes d’aquesta en ell mateix, la seva família i les amistats; en segon lloc, la narració s’inicia 
quan Devon mor i rememora els moments clau de la seva vida i infantesa.  

A l'inici, Kincaid descriu la primera visita al seu germà quan està ingressat a l'hospital, en aquells moments 
sembla que està a punt de morir a causa de la SIDA. El lector descobreix la situació d'ironia, ja que Devon 
és l'únic dels germans de l'autora que no va néixer a un hospital, la diferència d'edat de tretze anys entre 
ambdós produeix que la narradora recordi perfectament la infància d'en Devon.  
 
Aquesta trobada és certament dolorosa per l’autora, a causa del distanciament produït per l’emigració de la 
Jamaica Kincaid als Estats Units. La narració recorda les dinàmiques familiars, les discussions amb la mare, 
el lamentable estat del sistema de salut a Antigua i, en contraposició, el privilegi de viure a l’estat de 
Vermont. Però també el treball de l’equip mèdic local a l’hora de tractar als pacients de VIH i educar a les 
famílies. 

L’autora descriu de forma explícita les afeccions del seu germà. Gràcies als contactes de l’autora als Estats 
Units, aconsegueixen enviar una medicina que serà clau per la recuperació d’en Devon. Durant el 
tractament, pot tornar a casa per viure amb la seva mare, compartint un llit amb ella. L’estat de falsa salut 
fa creure al Devon que la seva malaltia no era SIDA, ja que suposava una sentència a mort amb seguretat i 
comença a actuar de forma temerària. Kincaid s'assabenta que en Devon està tenint relacions sexuals sense 
protecció amb una dona que desconeix la seva malaltia. Aquesta secció acaba quan Kincaid s'assabenta que 
el seu germà ha recaigut. 

La segona part de l'obra comença després de la mort de Devon Drew. Kincaid descriu l'última vegada que 
va veure el seu germà viu i el moment en què s'assabenta de la seva mort. Es tracta d'un moment conflictiu, 
ja que, d'una banda, sent alleujament i, d'altre penediment, perquè l'última trobada va ser freda.  
 
També es parla de la relació amb la seva mare i de les dinàmiques familiars. Quan en Devon va néixer la 
Jamaica tenia tretze anys i poc després va començar a fer-se càrrec d'ell. En alguna ocasió aquesta 
responsabilitat havia estat massa per a ella, això havia desencadenat en una discussió en què la mare crema 
els llibres de la Jamaica. La narració d'aquests anys és desendreçada i fragmentària. 

Gràcies a una conversa entre una veïna d’Antigua i la Jamaica als Estats Units, Kincaid s’assabenta de 
l’homosexualitat del seu germà. Es tracta d’un tema tabú dins de la cultura caribenya i, per tant, sempre 
havia estat un fet negat pel seu germà i que ella havia arribat a sospitar.  

Kincaid també arriba a conèixer les últimes paraules d’en Devon. Ell cridava demanant per a tots els 
membres de la seva família, per això la seva última paraula va ser "Styles", el sobrenom per al seu germà 
Joe. No obstant això, el fet que en Devon no menciones a la Jamaica durant aquests últims moments va ser 
dolorós.   
Al funeral, Kincaid es mostra descontenta amb el sermó i vol evitar retrobar-se amb la seva família durant 
l’esdeveniment. Finalment, reflexiona sobre com l’escriptura del fet autobiogràfic ha esdevingut una 
salvació i agraeix l’ajuda proporcionada al seu germà per part d’amics, familiars i professionals de la salut. 

Programació: 

Distribució a Catalunya per la distribuïdora Xarxa de Llibres. La setmana del 4 de juny del 2022 es comença 
vendre a les llibreries. L’editorial Lumen la publicarà a l’octubre del 2022 en castellà. 
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Coberta:  
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Apèndix 7: Fitxa interna de Filla d’octubre (elaboració propia) 

INFORMACIÓ: 
DATA DE DISTRIBUCIÓ: 21 de febrer de 2022 
Títol: Filla d’octubre 
Autor: Linda Boström Knausgård 

Traducció: Carolina Moreno 
Edat a la que va adreçat: Adults i joves 
Idioma: Català 
Gènere: Ficció/auto-ficció  
Núm. de pàgines: 148 
Format: 21 x 14 
Enquadernació: Rústica cosida 
Preu: 17,90€ 
Preu sense IVA: 17,21€ 
ISBN: 978-84-123981-3-7 
Codi IBIC: FA Ficció Moderna i Contemporània 

Tipus llibre: 
Tipologia llibre Tiratge previst  
Aposta Top 1.000 Autora en consolidació internacional 

Sinopsi: 

Entre el 2013 i el 2017 Linda Boström va ser ingressada recurrentment en una institució psiquiàtrica on va 
ser sotmesa a teràpia electroconvulsiva. Suècia és un dels països on més s’aplica aquest tractament malgrat 
que els investigadors encara no es posen d’acord sobre els seus riscos i beneficis. A mesura que avançava 
la teràpia els records i la vida de l’escriptora s’anaven esvaint. Es pot ser escriptora sense memòria? 

Aquesta novel·la basada en les experiències de l'autora és un intent eloqüent i profund d'aferrar-se al passat, 
de crear una història, de trobar un sentit i de mantenir vius els vincles amb la família, els amics i fins i tot 
amb ella mateixa.  

La història de la lluita d'una dona contra la malaltia mental i l'aïllament. Un testimoni directe sobre com 
l'escriptura pot reconfortar i curar. 

Biografia de l’autor:  

Linda Boström Knausgård (Suècia, 1972) és una autora i poeta sueca. Va debutar el 1998 amb el recull de 
poesia Gör mig behaglig för såret. El 2011 va rebre el reconeixement de la crítica amb el recull de 
contes Grand Mal. Ha escrit tres novel·les: Helioskatastrofen (2013) va guanyar el Mare Kandre Prize i va 
ser nominada per a l’International Dublin Literary Award. Benvinguts a Amèrica (2016, Les Hores 2021) 
va ser finalista de l’August Prize i de l’Svenska Dagbladet Literature Prize. Filla d’octubre (2019, Les 
Hores 2022) va ser nominada el 2020 per al National Book Awards. 

Arguments comercials: 

La segona novel·la de Boström traduïda al català suposa la continuació biogràfica autoficcional de 
Benvinguts a Amèrica (Les Hores, 2021). L'autora relata l'estança en una institució psiquiàtrica entre 2013 
i 2017, intercalant els episodis d'interna amb els records d'infància, adolescència, joventut, matrimoni amb 
Karl Ove Knausgård (a qui mai menciona pel nom) i també la maternitat. Aquesta obra és, a la vegada, la 
seva versió de la història del relat autobiogràfic de l'autor, aquí és on entenem la salut mental d'ella, 
coneixem la naturalesa de les seves angoixes i fins on arriba el seu patiment. Alhora, se'ns presenta davant 
d'un personatge (un jo molt humà) que a pesar de l'adversitat continua lluitant. Com a lectors ens hi apiadem 
en els seus moments de feblesa i la recolzem durant els seus triomfs. 
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Altres cobertes: 

 

 

 

 

 

 

 

Frases interior del llibre: «No podia saber què recordava i què havia oblidat. Allà no. Havia de sortir a 
la vida real per poder-ho fer.» 

Freases banner web: «Aviat no recordaré ni els meus dies ni les meves nits, ni per què vaig néixer.» 

Altres frases 

«Compensaven la pèrdua de memòria amb l’eficàcia del tractament. I es clar, quant pesa la memòria? Com 
la mesurem? Com es pot valorar la memòria?»  

«Em va dir que els records tornen. Sempre tornen. Tard o d’hora. Potser tots no, realment no tots.» 

«Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.» (Traducció: Entre dir i fer hi ha el mar) 

«M’hauria estimat més oblidar els dies de la meva infantesa, però imagino que els tenia gravats a l’escorça 
cerebral.» 

«Em vaig enfonsar en mi mateixa i vaig arribar tan avall que totes les perspectives es van esvair.» 


